
 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 

 
Den 8. februar 2022 Kl. 17:00, I Rødovre Rådhus, Lørenskog 1 og 2 

 

 

Mødedeltagere

Formand 

Lene Due (A) 

 
Medlemmer 

Pia Hess Larsen (A)  

Martin Rosenkrantz (F) 

Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub 

Dan Larsen (M) - AOF 

Peter Folmer Posgaard (M) – AOF 

 John Kalo (M) – Gigtskolen 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub  

Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske forening 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer  

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub 

 Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles  Volleyball Klub 

Preben Riel (T) - Seniorrådet  

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet 

 Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

 

Der var afbud fra 
Poul Lundberg Andreasen (M) – Rødovre Tennisklub, sag 3-10 

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 3-10 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 3-10  

Pia Hess Larsen (A), sag 3-10 
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Åben dagsorden 

3.   Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. COVID-19-situationen 

2. Brev fra Kulturministeriet omkring hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, 

lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende 

foreninger. 

 

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

 
 

Bilag 
1. Brev til landets borgmestre og udvalgsformænd for kultur- og fritid 
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4. Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Skøjte- og Ishockey 

Klub ansøger om tilskud til deltagelse i DM for U15 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om et tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 54.900 

kr. i forbindelse med DM for U15. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 18.940 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger den 6. januar 2022 om et tilskud fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" på 54.900 kr. i forbindelse med klubbens U15-holds deltagelse i DM i Aalborg i dagene 25. - 

27. marts 2022. 

Antal spillere: 25 

Antal ledere: 5 (der ydes kun tilskud til 2 ledere pr. hold) 

Antal overnatninger: 2 

Ansøgningen udløser følgende tilskud: 

Transport: 27 personer x 250 kr. = 6.750 kr, men der udbetales max 6.250 kr. pr. hold. 

Fortæring: 27 personer x 85 kr. x 2 døgn = 4.590 kr. 

Overnatning: 27 personer x 150 kr. x 2 overnatninger = 8.100 kr. 

Underskudsgaranti i alt: 18.940 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
Retningslinjerne for "Reklameordningens 15%´s pulje" 

 

Økonomiske konsekvenser 
18.940 kr. 

 

Tidsplan 
Marts 2022 

 
 

Bilag 
1. RSIK - DM-U15 
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5. Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Skøjte- og Ishockey 

Klub ansøger om tilskud til deltagelse i DM for U17 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Skøjte-og Ishockey Klub ansøger om et tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 54.900 

kr. i forbindelse med DM for U17. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 18.940 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger den 27. januar 2022 om et tilskud fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" på 54.900 kr. i forbindelse med klubbens U17-holds deltagelse i DM i Kolding i dagene 18.- 

20. marts 2022. 

Antal spillere: 25 

Antal ledere: 5 (der ydes kun tilskud til 2 ledere pr. hold). 

Ansøgningen udløser følgende tilskud: 

Transport: 27 personer x 250 kr. = 6.750, men der udbetales max 6.250 kr. pr. hold. 

Fortæring: 27 personer x 85 kr. x 2 døgn = 4.590 kr. 

Overnatning: 27 personer x 150 kr. x 2 overnatninger = 8.100 kr. 

Underskudsgaranti i alt 18.940 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
Retningslinjerne for "Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
18.940 kr. 

 

Tidsplan 
Marts 2022. 

 
 

Bilag 
1. Reklameordningens 15 pct. pulje - RSIK - DM U17 
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6. Reklameordningens 15%'s pulje - Rødovre Skøjte- og Ishockey 

Klub ansøger om tilskud til DM i ishockey for U20 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om et tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 54.900 

kr. i forbindelse med klubbens U20-holds deltagelse i DM. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 18.940 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger den 6. januar 2022 om et tilskud fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" på 54.900 kr. i forbindelse med klubbens U20-holds deltagelse i DM i Aalborg i dagene 25. - 

27. marts 2022. 

Antal spillere: 25 

Antal ledere: 5 (der ydes kun tilskud til 2 ledere pr. hold). 

Antal overnatninger: 2 

Ansøgningen udløser følgende tilskud: 

Transport: 27 personer x 250 kr. = 6.750, men der udbetales max 6.250 kr. pr. hold. 

Fortæring: 27 personer x 85 kr. x 2 døgn = 4.590 kr. 

Overnatninger: 27 personer x 150 kr. x 2 overnatninger = 8.100 kr. 

Underskudsgaranti i alt: 18.940 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
Retningslinjer for "Reklameordningens 15%´s pulje" 

 

Økonomiske konsekvenser 
18.940 kr. 

 

Tidsplan 
Marts 2022 

 
 

Bilag 
1. RSIK - DM-U20 
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7. Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Red Devils ansøger om 

tilskud til deltagelse i EM for U 16 hold 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Red Devils ansøger om tilskud til deltage i EM 2020 for U16 

hold. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 17.680 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Red Devils ansøger den 28. januar 2022 om et tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 

62.100 kr. i forbindelse med klubbens U16-holds deltagelse i EM i Kaarst, Tyskland, i dagene 17.- 20. juni 

2022. 

Antal spillere: 14 

Antal ledere: 6 (der ydes kun tilskud til 2 ledere pr. hold). 

Overnatninger: 3 

Ansøgningen udløser følgende tilskud: 

Transport: 16 personer x 400 kr. = 6.400 kr. 

Fortæring: 16 personer x 85 kr. x 3 døgn = 4.080 kr. 

Overnatning: 16 personer x 150 kr. x 3 overnatninger = 7.200 kr. 

Underskudsgaranti i alt 17.680 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
17.680 kr. 

 

Tidsplan 
Juni 2022. 

 
 

Bilag 
1. Rødovre Red Devils - Ansøgning Kaarst Tyskland EM 2022 for U 16-hold 
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8. Reklameordningens 15%´s pulje - Hwarang Taekwondo Klub 

Rødovre ansøger om støtte i forbindelse med udtagelse til EM 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Reklameordningens 15%´s pulje - Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om støtte i forbindelse 

med, at otte af klubbens udøvere er kandidater til at blive udtaget til det kommende EM i maj 2022. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen ekstraordinært imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 22.100 kr. til de to 

første udtagelsesstævner samt 

at ansøgningen behandles igen på Folkeoplysningsudvalgets møde 22. marts 2022 vedrørende de to 

sidste udtagelsestævner, såfremt der er penge på puljen. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om støtte til fire udtagelsesstævner i forbindelse med otte 

kandidaters udtagelse til EM i maj 2022. 

For at blive udtaget til det kommende EM, skal udøverne og deres trænere deltage i fire 

udtagelsesstævner fra februar til marts 2022. Det koster mellem 6.500 - 8.000 kr. pr. udøver, hvilket har 

den konsekvens, at nogle af de unge bliver nødt til at takke nej til at deltage i udtagelsen, da økonomien 

ikke rækker til de mange rejser. 

Børne-og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ekstraordinært ydes en underskudsgaranti til de to første 

udtagelsesstævner på 22.100 kr., således at så mange udøvere som muligt har mulighed for at deltage. 

Normalt ydes der kun tilskud til selve DM, EM, VM og OL og ikke til kvalifikationsstævner. 

Det anbefales også, at sagen tages op igen på Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2022, 

såfremt der er flere penge tilbage i puljen. 

Udregningen er sket efter reglerne for tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje": 

Otte udøvere og to trænere: 

10 personer x 3 døgn x 85 kr. (fortæring) = 2.550 kr. 

10 personer x 3 døgn x 150 kr. (overnatning) = 4.500 kr. 

10 personer x 400 kr. (transport til udlandet) = 4.000 kr. 

Tilskud pr. udtagelsesstævne = 11.050 kr. (de to første stævner) 

 

Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
22.100 kr. 
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Tidsplan 
Februar - marts 2022. 

 
 

Bilag 
1. Hwarang Rødovre Taekwondo - Udtagelsesstaevner 

2. Landsholdsplan 1. halvaar 2022 exel_v2 
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9. Genoptagelse af sag nr. 62 fra Folkeoplysningsudvalgets møde 

den 09.11.2021 - Ansøgning om futsal som en indendørs 

idrætsgren 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Fodboldklubberne i Rødovre har fået godkendt futsal som en indendørs idræt og i den forbindelse skal 

der afsættes nogle timer til denne idrætsgren. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

3. at der afsættes timer af til futsal på fredage følgende steder: Rødovre Stadionhal 1 fra kl. 18.00 - 

20.00 og Rødovrehallen, hal 3 fra kl. 16.00 - 20.00, 

4. at Idrætssekretariatet, i samarbejde med fodboldklubberne, fordeler tiderne, 

5. at ordningen er gældende for sæsonen 2022/2023 samt 

6. at ordningen evalueres på Folkeoplysningsudvalgets møde i januar 2023 og at der her tages 

stilling til, hvorledes der fremover skal afsættes timer til futsal. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. november 2021 blev det vedtaget, at futsal godkendes som en 

indendørs idrætsgren i hallerne og at beslutningen vedrørende tildeling af haltimepoint udskydes til det 

nye år. 

Vi har i samarbejde med Idrætssekretariatet set på forskellige måder at fordele timer på til futsal. 

Der er følgende muligheder: 

1. at der ugentligt afsættes 6 timer (svarende til 9 haltimepoint) på fredage til futsal og at disse 

timer fordeles i samarbejde med fodboldklubberne. Denne model vil være den, hvor det mindst 

går ud over de indendørsidrætter, der pt. er i hallerne, da fredagstimerne er de dårligst 

udnyttede timer. Denne model vil også have den fordel, at der ikke skal bruges et medlemsantal, 

som klubberne har svært ved at opgøre, da klubkontingentet både gælder almindelig fodbold og 

futsal/indendørs fodbold. 

2. at 50% af de anslåede futsaludøvere tæller med og at effektiviteten sættes til 50%, hvilket efter 

2021/2022-fordelingen udløser 15 haltimepoint. 

3. at de anslåede 210 futsaludøvere tæller med på lige fod med de andre indendørsidrætsgrene, dog 

med en udnyttelsesgrad på 50%, hvilket efter 2021/2022-fordelingen udløser 31 haltimepoint. 

4. at de anslåede 210 futsaludøvere tæller med på lige fod med de andre indendørsidrætsgrene, 

hvilket efter 2021/2022-fordelingen udløser 62 haltimepoint. 

Børne-og Kulturforvaltningen anbefaler, at man gør brug af mulighed nr. 1, hvor der afsættes 6 timer om 

fredagen til futsal samt 
 

at Idrætssekreteriatet i samarbejde med fodboldklubberne fordeler tiderne. 

at ordningen er gældende for sæsonen 2022/2023. 

at ordningen evalueres på Folkeoplysningsudvalgets møde i januar 2023 og at der på mødet tages 
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stilling til, hvorledes der fremover skal afsættes timer til futsal. 

 
 

Lov- og plangrundlag 
Fordeling af haller 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

 

Tidsplan 
Sæsonen 2022/2023 
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10. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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