
 

 

 

 

Referat 
 

8. december 2020, kl. 17.00 – I Teams/Jävenpää 

 

Formand 

 
 

Medlemmer 

Lene Due (A) 

Birgitte Glifberg (A) 

Kenneth Rasmussen (F) 

Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball 

Klub 

Dan Larsen (M) - AOF 

Peter Folmer Porgaard (M) - AOF 

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund 

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 

Preben Riel (T) - Seniorrådet 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet 

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

 

Der var afbud fra 

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund, sag 34-37 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, 

sag 34-37 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 34-37  

Birgitte Glifberg (A), sag 34-37 

Dan Larsen (M) - AOF, sag 35 

Peter Folmer Porgaard (M) - AOF, sag 35 
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Åben dagsorden 
 

34. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

 Status på Covid-19 

 
Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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35. AOF Rødovre ansøger om tilskud til igangsættelse af hold med 

kun 4 deltagere 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
AOF Rødovre ansøger om tilskud til at igangsætte hold med kun 4 deltagere. Formålet er at kunne fastholde 

aktivitetsniveauet for især de mange ældre, der gør brug af aftenskolens tilbud. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ansøgningen godkendes 

2. at tilskuddet udbetales ratevis forud samt 

3. at der aflægges regnskab for de faktiske udgifter 

 
Beslutning 
Indstillingen imødekommet. 

 
Sagsfremstilling 
Ved brev af 17. november 2020 ansøger AOF Rødovre om et tilskud på 325.000 kr. til igangsættelse af hold 

med kun 4 deltagere. 

AOF Rødovre ønsker, med ansøgningen, at kunne igangsættelse hold med kun 4 tilmeldte deltagere. 

Normalt vil hold før blive igangsat med 6 deltagere, hvilket er det antal, der gør, at der er økonomisk 

balance ved gennemførelse af de respektive hold. 

Det fremgår af ansøgningen, at aftenskolen har erfaret at mange, især ældre, kun kommer ud af deres 

lejligheder og dyrker sociale kontakter ved deres deltagelse i aftenskolens kurser. Ved godkendelse af 

ansøgningen vil det give mulighed for at gennemføre hold/kurser på trods af den konstaterede 

tilbageholdendenhed, der ses blandt de ældre på grund af Corona. 

Aftenskolen forventer at igangsætte 106 hold fra december 2020 og frem til og med foråretprogrammet. 

Med en reduceret deltagelse med 2 deltagere pr. hold, forventer aftenskolen et indtægtstab på 325.000 kr. 

Det fremgår af ansøgningen, at de 106 hold er baseret på tidligere års tilmeldinger. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Udgiften forventes at kunne blive afholdt indenfor den samlede ramme til folkeoplysning. 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning fra AOF om tilskud til igangsættelse af hold med kun 4 deltagere 
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36.  IFEL Specialsport ansøger om midler til udvikling af Rødovre 

Specialsport guide. 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
IFEL Specialsport ansøger om 10.500 kr. i forbindelse med udviklingen af "Rødovre LOKAL specialsport 

guide". 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,  

 

at sagen drøftes. 

 

Beslutning 
Ansøgningen imødekommet. 

 
Sagsfremstilling 
IFEL Specialsport ansøger om 10.500 kr. i forbindelse med udviklingen af "Rødovre LOKAL specialsport 

guide". 

Guiden skal bruges til at bidrage til en mere målrettet lokal rekruttering i foreningerne. 

Guiden skal udleveres på skoler med gruppeordninger, specialskoler og bosteder samt gjort tilængelig på 

offentlige steder som biblioteker, borgerservice, kommunens forskelleige ventelokationer, sundhedshuse, 

lægekonsultationer mv. 

De aktuelle tilbud i Rødovre er: 
 

 8 tilbud til "sport for alle" målgruppen 

 2 tilbud målrettet kørestolsbrugere (Powerchair Floorball/El-Hockey) 

 2 tilbud målrettet Cerebral Parese (svømning/spinning) 

 

Derudover er der også andre tilbud, som udbydes via Rødovre foreninger samt flere på vej. 

 

Budget: 
Udgiftsgodtgørelse til frivillig og ansvarlig for projektet (opgaven estimeres til 2 måneder) 1.500 kr. Layout 

og opsætning 2.500 kr. 

Grafisk opsætning, tryk og levering (500 stk) ifølge tilbud 6.500 kr. 

 

I alt 

10.500 kr. 

 

IFEL Specialsports sekretariat vil på frivillig basis bistå med ledelse af projektet, ligesom frivillige vil bidrage til 

runddeling af lokal-guiden. 

Til orientering er Specialguiden fra Hvidovre vedlagt sagen. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven - Nedsat pulje til handicaptiltag. 

 
Økonomiske konsekvenser 
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10.500 kr. 

 
Tidsplan 
2020. 

 
 

Bilag 

1. IFEL specialsport_Ansøgning Folkeoplysningsudvalget Rødovre.11.2020 

2. Hvidovre_Specialsport LOKAL 
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37.  Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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