
 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 
Referat 

 
Den 9. februar 2021, Kl. 17:00 i Microsoft Teams 

 
Mødedeltagere 

 

 

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 

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 Islev 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub 

Preben Riel (T) - Seniorrådet  

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet 

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

 

Der var afbud fra 

Kenneth Rasmussen (F), sag 8-17 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, 

sag 8-17 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 8-17 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre 

Tennisklub, sag 15 
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Åben dagsorden 

8. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Status på COVID-19 

2. Status på partnerskabsaftalen med DGI 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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9. Kriterier for de nedsatte puljer i forbindelse med fordeling af 

rammen til folkeoplysning for 2021 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kriterier for de puljer, der blev nedsat på 

Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. november 2020, i forbindelse med fordelingen af midler til 

Folkeoplysning for 2021. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at kriterierne for de nedsatte puljer godkendes. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kriterier for de puljer, der blev nedsat på 

Folkeoplysningsudvalgets møde den 17. november 2020, i forbindelse med fordelingen af midler til 

Folkeoplysning for 2021. 

Det drejer sig om følgende puljer: 

1. Ekstraordinær pulje til voksenundervisning og COVID-19 tiltag. 

2. Pulje til inventar og udstyr på aftenskoleområdet. 

3. Pulje til trænertilskud for foreninger primært med voksenidræt. 

4. Ekstraordinær pulje ifm. udgifter/udfordringer omkring COVID-19 på idrætsområdet. 

5. Tilskud til handicappede. 

 

Ekstraordinær pulje til voksenundervisning og COVID-19 tiltag 

Pulje til ekstraordinære tilskud i forbindelse med nye tiltag og aktiviteter, samt udfordringer i forbindelse 

med undervisning under COVID-19. Puljen kan kun søges af aftenskoler, der i forvejen har modtaget 

tilskud, til undervisning for 2021. 

Samlet beløb i år (2021) 174.420 kr. 

Der kan søges om tilskud til: 

Udvikling af nye aktiviteter og tiltag. 

Udvikling af eksisterende aktiviteter, så de kan udføres under COVID-19. 

Indkøb af specielle materialer og inventar, så aftenskolen fortsat kan udføre deres aktiviteter. 

Markedsføring af aftenskolen, henvendt til potentielle nye medlemmer. 

 
Der ydes ikke tilskud til: 

 

Driftsomkostninger 

Løn til administration 

 
Pulje til inventar og udstyr på aftenskoleområdet 

Inventar og udstyrspuljen er en pulje, der har til hensigt at yde tilskud til inventar og udstyr til brug for 
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aftenskoleundervisning. Puljen kan kun søges af aftenskoler, der i forvejen har modtaget tilskud, til 

undervisning for 2021. 

Samlet beløb i år (2021): 62.000 kr. 

Der kan søges om tilskud til: 

Undervisningsudstyr 

Møbler til undervisningslokaler 

Musikinstrumenter 

Idrætsudstyr 

Andet udstyr, der fremmer folkeoplysende aktiviteter. 

 
Der ydes ikke tilskud til: 

 

Driftsomkostninger 

Løn til administration 

 
Pulje til trænertilskud for foreninger primært med voksenidræt 

Pulje til trænertilskud for mindre idrætsforeninger og foreninger, der primært tilbyder voksenidræt. 

Puljen skal yde tilskud til trænerkurser for foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er over 25 år 

og dermed ikke kan få tilskud via Rødovreordningen. 

Samlet beløb i år (2021): 40.000 kr. 

Der kan søges om tilskud til: 

50 % af udgifterne til trænerkurser, dog max 6.000 kr. pr. forening pr. år 

Der ydes ikke tilskud til: 

Transport, udstyr og fortæring. 

 
Ekstraordinær pulje ifm. udgifter/udfordringer omkring COVID-19 på foreningsområdet 

COVID-19 puljen på foreningsområdet er en pulje, der har til hensigt at yde tilskud til ekstraordinære 

tiltag eller større udfordringer i forbindelse med de nye udfordringer, COVID-19 har givet 

foreningslivet. 

Samlet beløb for puljen i år (2021): 100.000 kr. 

Der kan søges om tilskud til: 

Udvikling af nye aktiviteter, der kan udføres under COVID-19 

Udvikling af eksisterende aktiviteter, så de kan udføres under COVID-19 

Indkøb af specielle materialer og inventar, så foreningerne fortsat kan udføre deres aktiviteter 

under COVID-19 

Større økonomiske udfordringer i forbindelse med COVID-19. 

 
Der ydes ikke tilskud til: 

 

Driftsomkostninger 

Løn til administration 
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Tilskud til handicappede 

Tilskud til handicappede er en pulje, der har til hensigt at støtte aktiviteter for medlemmer med 

handicap eller medlemmer med særlige udfordringer. 

Samlet beløb i år (2021): 50.000 kr. 

Der kan søges om tilskud til: 

Deltagelse i ekstraordinære arrangementer og nye tiltag 

Specielt eller ekstra undervisningsudstyr 

Informationsmateriale omkring handicaptilbud i foreningerne 

 
Der ydes ikke tilskud til: 

 

Driftsomkostninger 

Løn- og administration 

Kommercielle aktiviteter 

 
Generelt: 

Ansøgningsfrister mm. fremgår af hver enkelt beskrivelse af puljen. Se bilag. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen, da beløbene allerede er afsat i fordelingen for 2021. 

 
Tidsplan 

2021 

 
 

Bilag 

1. Trænertilskud Voksenidræt - Pulje under FOU 

2. Tilskud til inventar Aftenskoler - Pulje under FOU 

3. Ekstraordinær pulje til voksenundervisning og Covid-19 tiltag - Pulje under FOU 

4. Tilskud til handicappede - en pulje under FOU.1 

5. COVID-19 tiltag for foreninger - en pulje under FOU.1 
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10. Valg af ny formand til Folkeoplysningsudvalget 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Folkeoplysningsudvalget skal udpege en ny formand for udvalget. 

 
Indstilling 

Valg af formand for Folkeoplysningsudvalget. 

 
Beslutning 

Lene Due blev valgt til formand og Poul Lundberg blev valgt til næstformand. 

 
Sagsfremstilling 

Formand for Folkeoplysningsudvalget Jan Quaade, GIF. Orient er afgået ved døden den 01.12.2020 og 

der skal derfor vælges en ny formand i den resterende funktionsperiode og frem til den 31. december 

2021. Jf. Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget, afgøres valget ved almindelig stemmeflerhed, § 1, 

og såfremt der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende, § 2. 

 
Lov- og plangrundlag 

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

Februar - december 2021. 
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11. Midlertidige støtteforanstaltninger til den fri folkeoplysende 

virksomhed som følge af covid-19 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om, at de midlertidige støtteforanstaltninger til 

aftenskolevirksomheden fortsætter frem til den 1. juli 2021 som følge af COVID-19 og de medfølgende 

restriktioner. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at de 10% til debatskabende aktiviteter kan indgå som en del af aftenskolernes daglige drift og 

administration frem til den 1. juli 2021, 

2. at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud, selvom aktiviteter før den 1. juli 2021 ændres, 

indskrænkes eller aflyses som følge af COVID-19, 

3. at der ydes ekstraordinært 100% lokaletilskud til bassinleje af Vestbadet frem til den 1. juli samt 

4. at forudsætningen for, at ovenstående kan træde i kraft, er, at kulturministeriets bekendtgørelse 

forlænges til den 1. juli 2021. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Nedlukningen af Danmark har store konsekvenser for aftenskoleområdet. Siden marts 2020 har de 

folkeoplysende aktiviteter været helt eller delvist lukket ned og dette ser ud til at fortsætte frem til 

sommeren 2021. 

Som følge af COVID-19 og de dertilhørende restriktioner ansøger Rødovre Aftenskolers Samråd den 

22. januar 2021 om, at de midlertidige støtteforanstaltninger til aftenskolevirksomheden fortsætter frem 

til den 1. juli 2021. 

Baggrunden for ansøgningen er, at COVID-19 fortsat har store økonomiske konsekvenser for 

aftenskolerne. Samtidig er det kompliceret for aftenskolerne at planlægge aktiviteter fremadrettet uden 

at vide om de midlertidige hjælpeforanstaltninger fortsætter i 2021. 

Rødovre Aftenskoles Samråd ansøger derfor om: 

1. at de 10% til debatskabende aktiviteter kan indgå som en del af aftenskolernes daglige drift og 

administration frem til den 1. juli 2021, 

2. at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud, selvom aktiviteter før den 1. juli 2021 ændres, 

indskrænkes eller aflyses som følge af COVID-19 samt 

3. at der ydes ekstraordinært 100% lokaletilskud til bassinleje af Vestbadet frem til den 1. juli 

De to første punkter i Rødovre Aftenskolers Samråds ansøgning er en forlængelse af tidligere 

godkendte hjælpeforanstaltninger. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 blev det besluttet at følge Kulturministeriets 

bekendtgørelse om muligheder for fastholdelse af tilskud til aftenskoler, selvom de folkeoplysende 

aktiviteter ikke gennemføres. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. september 2020 blev det besluttet, at aftenskolerne kan 
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beholde deres tilskud til 10% debatskabende midler uanset, om der har været en aktivitet. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. januar 2021 blev det besluttet, at aftenskolerne kan fastholde 

deres tilskud i 2020 til trods for færre aktiviteter, færre deltagere og aflysninger som følge af COVID-19 

og de medfølgende restriktioner. 

Det tredje punkt i ansøgningen handler om et øget tilskud til bassinleje i Vestbadet. Aftenskolerne får 

normalt 75% i lokaletilskud til bassinleje i Vestbadet, men ønsker at få dækket deres omkostninger med 

100%. Aftenskolerne ansøger således om et øget tilskud på 25%. 

Bassinleje i Vestbadet koster 900 kroner pr. time. AOF, FOF og Gigtskolen har sammenlagt 21 timers 

bassinleje om ugen. Det giver 18.900 kr om ugen til bassinleje. Fra den 1. marts til den 1. juli er der 18 

uger. Sammenlagt giver det 340.200 kr. 

Normalt vil aftenskolerne få 75% i lokaletilskud, hvilket svarer til 255.150 kr. De sidste 25% svarer til 

85.050 kr. 

Det estimeres, at den maksimale merudgift for lejeomkostningerne i Vestbadet frem til den 1. juli højst 

vil blive 85.050 kr. 

Merudgiften af lejeomkostninger kan finansieres gennem den 'ekstraordinære pulje til 

voksenundervisning og COVID-19 tiltag'. 

Det skal dog pointeres, at det ikke er sikkert, at aftenskolerne vil have fuld holdaktivitet på grund af 

COVID-19, hvilket vil reducere merudgiften. 

Kulturministeriet udstedte i marts 2020 en bekendtgørelse med det formål at give kommunerne 

hjemmel til at fortsætte det kommunale tilskud til aftenskoleområdet på trods af COVID-19 og de 

medfølgende restriktioner. Kulturministeriets bekendtgørelse har oprindeligt virkning frem til udgangen 

af 2020, men Kulturministeren har af brev den 5. januar 2021 udstedt en ændringsbekendtgørelse, som 

forlænger dens virkning til udgangen af februar 2021. Kulturministeren skriver endvidere i brevet, at hun 

vil se på mulighederne for at forlænge bekendtgørelsen yderligere. 

Kulturministeriets bekendtgørelse er en forudsætning for, at kommunerne kan dispensere 

Folkeoplysningsloven og oprette midlertidige støtteforanstaltninger til den folkeoplysende 

voksenundervisning. En forudsætning for, at ansøgningen fra Rødovre Aftenskolers Samråd kan træde i 

kraft, er således, at kulturministeriets bekendtgørelselse forlænges til den 1. juli 2021. 

 
Lov- og plangrundlag 

Kulturministeriets bekendtgørelse af 30. marts 2020 om muligheder for fastholdelse af tilskud til 

foreninger og aftenskoler. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Punkt 1 og 2 i ansøgningen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskud allerede er udbetalt inden 

for budget 2021. 

Punkt 3, der omhandler ekstraordinært 100% lokaletilskud til bassinleje af Vestbadet frem til den 1. juli, 

afhænger af, hvor mange holdaktiviteter aftenskolerne kommer til at afvikle i Vestbadet frem til den 1. 

juli 2021. 

Det estimeres, at den maksimale merudgift for lejeomkostningerne i Vestbadet frem til den 1. juli højst 

vil blive 85.050 kr. 

Merudgiften af lejeomkostninger kan finansieres gennem den 'ekstraordinære pulje til 

voksenundervisning og COVID-19 tiltag'. 
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Tidsplan 

Ingen 
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12. Rødovre i bevægelse - en analyse af idrætten i Rødovre 

Kommune 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

DGI Storkøbenhavn har udarbejdet en statusanalyse på, hvordan Rødovre Kommunes idrætsliv har 

udviklet sig fra 2012 - 2019. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at analysen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 
Sagsfremstilling 

I partnerskabsaftalen Børn og unge i forening 2020-2023 som Rødovre Kommune har indgået med DGI 

Storkøbenhavn, blev der indgået en aftale om, at DGI Storkøbenhavn skulle udarbejde en statusanalyse 

på, hvordan Rødovre Kommunes idrætsliv har udviklet sig fra 2012 - 2019 ud fra kendte data fra 

Centralt Forenings Register (CFR). Analysen er nu færdig og vil blive gennemgået på mødet af DGI 

Storkøbenhavn. 

Analysen sigter mod at give det bedst mulige statusbillede af idrættens rolle og betydning i Rødovre 

Kommune, i direkte sammenligning med andre lignende og nærliggende kommuner. Dermed kan 

analysen blive et fælles afsæt for det videre samarbejde i partnerskabet - med et fælles ønske om, at 

løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden og styrke de lokale idrætsfællesskaber. 

Resultaterne fra analysen vil kunne bruges til at kortlægge, hvor der i Rødovre Kommunes idrætsliv er 

brug for at der rettes fokus, samt hvilke udviklingsbehov og tiltag der kan være relevante i forhold til at 

løfte niveauerne i Rødovre for bl.a. at øge foreningsdeltagelsen mm. Det videre forløb skal ses i tæt 

sammenhæng med den proces, der allerede er igangsat omkring den nye idrætspolitik, herunder 

idrætskonferencen i oktober 2020, den dialogrunde der pt. pågår med foreningerne samt de planlagte 

initiativer i 2021 

 
Lov- og plangrundlag 

Partnerskabsaftalen med DGI Storkøbenhavn 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

2021 og frem 

 
 

Bilag 

1. Rødovre i bevægelse - en analyse af idrætten i Rødovre Kommune 

2. Pixiudgave af Rødovre i bevægelse - hovedpointer fra analysen 
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13. Godkendelse som forening - Rødovre Padel Klub 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Padel Klub ansøger om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre Kommune. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Padel Klub har ansøgt om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre Kommune. 

Foreningen er en nystartet forening, stiftet den 7. december 2020, og er hjemmehørende i Rødovre 

Kommune. 

Foreningens formål er at spille Padel i et godt kammeratskab, der fremmes gennem sportslig indstilling, 

klubliv og samarbejde. Særligt fokus er på børn og udvikling af bredte i Padel-spillet. 

Foreningen består pt. af 15 medlemmer, alle med bopæl i Rødovre. Foreningssammensætningen er 9 

medlemmer o/ 25 år og 6 medlemmer u/25 år. 

Foreningen udøver pt. deres sport på padelanlæg i andre kommuner, men arbejder på at få et 

padelanlæg opført i Rødovre. 

Kultur-og Fritid har holdt møde med foreningen omkring ansøgningen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

2021 og frem 

 
 

Bilag 

1. Rødovre padel Klub - vedtægter 
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14. Godkendelse som forening - Rødovre Gaming 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Gaming ansøger om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre Kommune. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Gaming har ansøgt om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre Kommune. 

Foreningen er en nystartet forening, stiftet den 23. december 2020, og er hjemmehørende i Rødovre 

Kommune. 

Foreningens formål er at skabe rammer for fællesskab for børn og unge gennem gaming og esport, samt 

give mulighed for kreativ digital udfoldelse. 

Rødovre Gaming er opbygget som et repræsentantskab. Repræsentantskabet består af Rødovre 

Gamings bestyrelse og 2 repræsentanter fra henholdsvis Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke 

Rødovre. 

Foreningen består pt. af 3 medlemmer, alle med bopæl i Rødovre. Foreningssammensætningen er 3 

medlemmer o/ 25 år og 0 medlemmer u/25 år. Grunden til, at der ikke er flere medlemmer i 

foreningen, er, at de ikke vil gå ud og hverve medlemmer, før end lokaler og maskiner er på plads. 

Derudover er der også udfordringerne omkring COVID-19 restriktioner, idet man pt. ikke må mødes til 

indendørs idrætsaktiviteter. Foreningen anslår, at der minimum er potientiale for 80 medlemmer u/25 

år. 

Folkeoplysningsudvalget godkendte på sit møde den 17. november 2020 at yde forenings- og 

lokaletilskud til foreningen for 2021, men at foreningen først skulle godkendes som en folkeoplysende 

forening i Rødovre Kommune, inden der kunne udbetales tilskud. 

Kultur-og Fritid har holdt møde med foreningen omkring ansøgningen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

2021 og frem 

 
Bilag 

1. Rødovre Gaming-vedtægter 
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15. Rødovre Tennisklub ansøger om tilskud til projekt "Team 

Fred" 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Tennisklub ansøger om tilskud til projekt 'Team Fred'. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Tennisklub (RT) ansøger 'Handicappuljen' om et tilskud på 10.000 kr. i forbindelse med projekt 

'Team Fred', som gennemføres i samarbejde med IFEL Specialsport Rødovre. Team Fred er et 

landsdækkende projekt organiseret af DGI Nordsjælland for børn med særlige behov. 

RT har tidligere fået en underskudsgaranti på 10.000 kr. fra 'Initiativ- og udviklingspuljen' til 'Team Fred'. 

Bevillingen er dog aldrig blevet brugt. 

Projektet var for 21 børn med særlige behov fra Valhøj Skole. Der blev gennemført et helt semester 

tennis, dog med afbrydelse på ca. 7 uger pga. Corona-nedlukningen. Det var en rigtig god oplevelse for 

børnene, men kun et fåtal er blevet medlem af klubben, hvilket nok skyldes COVID-19 situationen i 

landet. 

Klubben har imidlertid fortsat arbejdet omkring børn med særlige behov, med IFEL Specialsport 

Rødovre. I efteråret har tennisklubben fået 5 børn og 3 forældre til disse, som medlemmer på normale 

vilkår i forløb, hvor forældrene træner sammen med børnene. 

Sammen med IFEL Specialsport Rødovre annoncerede tennisklubben inden Corona-nedlukning nr. 2 et 

familietennisprogram i RT også uden for Rødovre Kommune via Facebook-opslag. Det er hensigten at 

genoptage denne markedsføring, når Idrætsanlæggene åbner op igen. 

RT skal gerne op på mindst 10 deltagende børn, for at have volumen til at sikre kontinuitet i indsatsen. 

Tanken er derfor til foråret, når baneadgangen igen er til stede, at tilbyde yderligere 5 børn med 

forældre fra Skovmoseskolen og Valhøj Skole deltagelse i forløb i klubben, hvor deltagelse i træningen 

og en reduceret egenbetaling i starten er vejen til idræt sammen med andre. 

RT tænker at udbyde projekt "Team Fred" via IFEL Specialsport og de to berørte skoler jævnligt, med 

særlig fokus på sommerhalvåret. Her vil et reduceret kontingent og/eller tilskud til træning være en 

hjælp, da det kræver en større indsats pr. person at arbejde med målgruppen for denne ansøgning. 

RT og IFEL Specialsport Rødovre går efter at blive et af de 15 Team Fred-initiativer i Danmark. 

Budget vedlagt ansøgningen. 

 

Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven 
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Økonomiske konsekvenser 

Puljen "Tilskud til handicappede" er på 50.000 kr. og RT søger om 10.000 kr. fra puljen. 

 
Tidsplan 

2021 

 
 

Bilag 

1. Ansøgning fra RT - Projekt Team Fred 
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16. Orientering om udvikling af den nye idrætspolitik 
Beslutningskompetence: KFU 

 
Sagens kerne 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2020 blev det besluttet, at der igangsættes en 

proces, der skal føre til vedtagelse af en ny idrætspolitik i Rødovre Kommune. Procesplan for 

udviklingen af politikken blev godkendt. 

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at orientere Kultur- og Fritidsudvalget om den kommende proces 

for udviklingen af den nye idrætspolitik i Rødovre Kommune. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 
Sagsfremstilling 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2020 blev det besluttet, at der igangsættes en 

proces, der skal føre til vedtagelse af en ny idrætspolitik i Rødovre Kommune. Procesplan for 

udviklingen af politikken blev godkendt. 

Den nye idrætspolitik skal angive værdier og visioner for en målrettet indsats, og samtidig udgøre et 

overordnet grundlag for prioriteringer og strategier på idrætsområdet. Idrætspolitikken skal sætte 

retning for fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre. 

Børne- og Kulturforvaltningen har efterfølgende udarbejdet en projektbeskrivelse for udviklingen af 

idrætspolitikken. Projektbeskrivelsen skal give et indblik i tankerne bag idrætspolitikken og samtidig være 

et arbejdsredskab for den kommende proces. 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der arbejdes med tre spor i udviklingen af idrætspolitikken, 

herunder 

1) dialogmøder med foreninger 

2) interviews og evt. workshop med borgere 

3) idrætskonference med inspirerende oplæg og diskussion. 

De første to spor lægger op til en induktiv vidensindsamling, hvor foreninger og borgere har mulighed 

for at komme med input, ønsker og prioriteringer på idrætsområdet. Efterhånden som processen 

skrider fremad vil disse input blive snævret ind til en række tematikker, der senere vil blive kvalificeret 

gennem oplæg og diskussion på idrætskonferencen. Idrætskonferencen vil markere afslutningen på 

vidensindsamlingen, hvorefter udfærdigelsen af den egentlige idrætspolitik vil begynde. 

Spor 1: Dialogmøder med foreninger 

Udviklingen og indholdet af den nye idrætspolitik vil i høj grad ske i samarbejde med det eksisterende 

foreningsliv. I den forbindelse har borgmesteren inviteret til en række dialogmøder med 

idrætsforeningerne, hvor de respektive idrætsforeningers input til en kommende idrætspolitik skal 

drøftes. På dialogmøderne vil nedenstående spørgsmål blive drøftet: 
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Hvordan kan vi sammen styrke og videreudvikle idrætten i Rødovre? 

Hvordan kan vi få flere til at dyrke idræt? 

Hvordan kan vi få flere piger til at dyrke idræt? 
Hvordan kan vi forbedre udnyttelsen af vores idrætsfaciliteter? 

Hvordan kan idrætten spille en stærkere rolle i forhold til sundhed, børn og unge? 

Hvordan vil I byde ind til den kommende inversteringsplan og medvirke til, at vi finder en fælles 

vej til at lave langsigtede og fælles prioriteringer af inversteringerne i idrætsfaciliteterne? 

 
Dialogmøderne vil blive afholdt løbende i perioden fra december 2020 til marts 2021. 

Spor 2: Interviews og evt. workshops med borgere 

Den nye idrætspolitik vil have fokus på at få flere til at dyrke idræt og deltage i aktive fællesskaber. 

Derfor ønsker Børne- og kulturforvaltningen at interviewe de målgrupper, der generelt er mindst aktive, 

herunder teenagere (13-19 år), forældre med småbørn, seniorer (+65 år) samt udsatte borgere. For 

hver målgruppe ønskes der at lave interviews med både idrætsvante og idrætsuvante borgere. Det 

centrale tema for de respektive interviews vil være, hvordan vi kan skabe en varig tilknytning til idræts- 

og foreningslivet for disse målgrupper. 

Spor 3: Idrætskonference: 

I oktober måned blev der afholdt en idrætskonference i kulturhuset Viften med en række oplæg om 

fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre. En ny idrætskonference vil blive afholdt i april/maj måned 

2021 med inddragelse af både lokale og eksterne aktører på idrætsområdet. Formålet med 

idrætskonferencen er at debattere og kvalificere de tematikker, der er kommet frem på baggrund af 

dialogmøderne og de respektive interviews med borgere. Samtidig skal idrætskonferencen skabe 

grundlag for samarbejde og fælles prioriteringer på idrætsområdet på tværs af foreningerne i Rødovre 

Kommune. 

Organisering 

I forbindelse med udfærdigelsen af projektbeskrivelsen er der blevet nedsat en styregruppe, hvis formål 

er at bistå med kvalificering af processen fremadrettet. Styregruppen består af et bredt udsnit af 

repræsentanter fra kommunen, herunder Børne- og Kulturforvaltningen, Socialforvaltningen og Teknisk 

Forvaltning. Som led i partnerskabsaftalen vil en repræsentant fra DGI løbende blive inviteret med til 

styregruppens møder. Styregruppen mødes én gang hver måned og samler op på inputs fra dialogmøder 

og interviews med borgere samt kvalificerer processen fremadrettet. 

Der vil endvidere blive nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra kultur- og fritidsområdet og fra 

skole- og dagtilbudsområdet. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

I forbindelse med udformningen af ny idrætspolitik vil der blive foretaget en vurdering af ønsker og 

behov til fortsatte investeringer i udbygning og modernisering af kommunens idrætsfaciliteter i tæt 

samarbejde med FIR og idrætten. Der vil på den baggrund blive udarbejdet et første overblik i 

forbindelse med Budget 22 og kommunalbestyrelsens budgetseminar i maj 2021 med henblik på, at 

idrætsområdet kan indgå drøftelserne af budgetresolutionen fra Budget 2021 om udarbejdelse af 

langsigtede investeringsplaner. 
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Tidsplan 

Den 24. oktober - Idrætskonference med indlæg om fokusområder på idrætsområdet – grupper og 

faciliteter 

Den 10. oktober - Procesplan for ny idrætspolitik vedtages i Kultur- og Fritidsudvalget 

Den 24. november - Procesplan for ny idrætspolitik vedtages i Kommunalbestyrelsen 

December 2020 - Folkeoplysningsudvalget orienteres om udvikling af ny idrætspolitik og procesplan 

December - marts 2021 - Dialogmøder med foreninger 

Januar 2021 - april 2021 - Interviews og evt. workshops med borgere 

April/maj 2020 - Afvikling af idrætskonference 

Maj 2021 – September 2021 - Formulering af idrætspolitik 

September 2021 - Udkast til idrætspolitik forelægges Folkeoplysningsudvalget 

Oktober 2021 - Udkast til idrætspolitik forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inklusiv indbydelse til 

høringsmøde 

November 2021 - Udkast til idrætspolitik drøftes på et høringsmøde 

Januar – februar 2022 - Endelig politisk godkendelse af Rødovre Kommunes Idrætspolitik 

 
 

Bilag 

1. Projektbeskrivelse - udvikling af ny idrætspolitik 
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17. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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