
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 
Den 11. oktober 2022 Kl. 17:00 - Dagsorden 

I Rødovre Rådhus, Lørenskog 1 og 2 

 
Mødedeltagere 

 

 
Formand 

Lene Due (A) 

 
Medlemmer 

Pia Hess Larsen (A) 

Martin Rosenkrantz (F) 

John Kalo (M) – Gigtskolen 

Ole Gjøl (M) - AOF 

Henning Elmelund (M) – AOF 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub 

Preben Riel (M) – B77 Bordtennis 

Rasmus Mellerup (M) – Rødovre- og Omegns 

Gymnastikforening 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub 

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1 
Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske 

forening 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer 

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

Vagn Kjærgaard (T) – Seniorrådet 

Muhamed Halili (T) - Integrationsrådet 

 

 
Der var afbud fra 

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1, sag 54-59 

Pia Hess Larsen (A), sag 54-59 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer, sag 

54-59 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub, 

sag 55-59 

John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 58 og 59 
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Åben dagsorden 

54. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. BDFL Idræts- og Motionsvaneundersøgelse 2022. 

2. Orientering om fordelingen af Rødovre Gymnasium. 

3. Orientering om brev til ROG og RH vedrørende klage over fordelingen af haltider for sæsonen 

2022/2023. 

4. Notat vedrørende muligt samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet om 

flere brugere og bedre benyttelse af idrætsanlæg. 

 

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 

 
 

Bilag 
1. Internt Notat - Orientering vedrørende den årlige Idræts- og Motionsvaneundersøgelse 2022 

2. Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2022 

3. Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2022 Rødovre Kommune 

4. Rødovre - Medlemstal 2021 særtræk fra DGI 

5. Henvendelse 1. Udredning af afvigelser, Halfordeling 2022-23 inkl. vedhæftede filer 

6. Henvendelse 2. Udredning af afvigelser, Halfordeling 2022-23 inkl. vedhæftning 

7. Henvendelse 3. Udredning af afvigelser, Halfordeling 2022-23 inkl vedhæftede filer 

8. Notat vedrørende muligt samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet om flere 

brugere og bedre benyttelse af idrætsanlæg 
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55. Folkeoplysningslovens paragraf 6, stk. 2 for 2023 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2023 - Tilskud til nærmere angivne formål. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag om tilskud til de enkelte foreninger og organisationer godkendes. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til 

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 for 2023. 

Med henvisning til Folkeoplysningsudvalgets godkendte retningslinjer for ansøgning om tilskud til 

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2, skal opmærksomheden henledes på, 
 

at § 6, stk. 2 ydes til folkeoplysende virksomhed samt 

at ansøgninger, der relaterer sig til børn og unge, samt aktiviteter for handicappede, prioriteres 

højest. 

 
Forslag til tilskud for 2023, samt ansøgninger og budget fra de enkelte ansøgere, er vedlagt ansøgningen. 

 

Lov- og plangrundlag 
Lov om støtte til Folkeoplysning, §6, stk. 2 - 2023. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Den samlede tilskudsbevilling på 362.420 kr. vil blive finansieret af folkeoplysningsudvalgets samlede 

ramme for budget 2023 og fordelt efter de principper, som er godkendt i Folkeoplysningsudvalget. 

 

Tidsplan 
Aktiviteterne afvikles i 2023. 

 
 

Bilag 
1. Pgf. 6, stk. 2 2023 - Forslag til fordeling for 2023 

2. §6, stk. 2 for 2023 - Budget alle ansøgninger 
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56. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Rødovre 

Floorball Club ansøger om tilskud i forbindelse 

med fire landsholdsspilleres deltagelse i Six 

Nation 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 12.060 kr. i 

forbindelse med fire af klubbens landsholdspilleres deltagelse i Six Nations, som spilles i Weisenfels, 

Tyskland. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 4.420 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 12.060 kr. i 

forbindelse med fire af klubbens landsholdspilleres deltagelse i Six Nations, som spilles i Weisenfels, 

Tyskland i dagene 28. september - 2. oktober 2022. Ansøgningen er rettidigt modtaget. 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på indtil 4.420 kr., som fremkommer således: 

Antal overnatninger 3 

Antal spillere: 4 

Spillested: Weisenfels, Tyskland 

Fortæring: 4 personer x 3 døgn x 85 kr. = 1.020 kr. 

Overnatning: 4 personer x 3 overnatninger x 150 = 1.800 kr. 

Transport: 4 personer x 400 kr. = 1.600 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 4.420 kr. 

 

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

 

Økonomiske konsekvenser 
4.420 kr. 

 

Tidsplan 
September/oktober 2022. 
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Bilag 
1. RFC-Reklameordningens 15%´s pulje.Six nation 
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57. Proces for vedtagelse af nye principper for 

halfordeling i Rødovre 
Beslutningskompetence: KFU 

 

Sagens kerne 
Tilfredsheden med det nuværende halfordelingssystem, der har fungeret siden 1990’erne, har været 

dalende. Dette kan blandt andet bunde i nye muligheder og udfordringer knyttet til fordelingen af 

Stadionhal 2 (fra 2010) og Rødovrehallens hal 4's ombygning med fokus på gymnastik (fra 2015). For at 

afklare ønskerne til et eventuelt nyt system, har der været afholdt et møde med foreningerne om 

fremtidige fordelingsprincipper for haller og gymnastiksale torsdag den 1. september 2022 kl. 18.00 – 

21.00 på Rødovregaard. 

På mødet gennemgik idrætsinspektør Jørgen Skriver Rasmussen de nuværende fordelingsprincipper, og 

Ulrik Gjerstrup-Olsen forklarede til inspiration fordelingsprincipperne fra Furesø Kommune. I 

workshopformat arbejdede de fremmødte med det nuværende systems ulemper og fordele – og 

forsøgte at formulere, hvordan ”det perfekte system” ser ud. Hovedpointerne i denne diskussion kan 

læses i punktet ”Evaluering af nuværende system”. 

Der ønskes på denne baggrund en drøftelse af principperne og en stillingtagen til procesplanen. 

 

Indstilling 
Det indstilles, 

at de anførte principper for regler til haltidsfordeling i Rødovre drøftes samt 

at procesplanen for udfærdigelsen af haltidsfordeling i Rødovre godkendes. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Evaluering af nuværende system: 

Når man diskuterer et kommende fordelingssystem, gælder følgende regelgrundlag fra 

Folkeoplysningsloven: 

”At kommunalbestyrelsen normalt skal prioritere anvisning af lokaler og udendørsanlæg i følgende 

rækkefølge: 

• Aktiviteter for børn og unge* 

• Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil* 

• Aktiviteter for voksne*. 

*Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal 

anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.” 

Ud fra denne præmis blev Rødovres nuværende system diskuteret. Der var én overordnet enighed på 

mødet den 1. september: 

Der ønskes en dialogbaseret, smidig og åben fordeling – med mulighed for at justere fordelingen i løbet 

af sæsonen, hvis der opstår ledige tider. 

Drøftelserne om det bedst mulige fremtidige fordelingssystem i Rødovre førte til en række principielle - 
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såvel som en række konkrete ønsker. Adskillige af punkterne var der enighed om i flere grupper. I 

nedenstående holdningsresumé er spørgsmålene omskrevet til prosa, og kun de mest overordnede 

holdninger med bredest opbakning medtaget. Antallet af grupper, der står bag formuleringen, er 

markeret i [firkantet parentes]. Der var 5 grupper á 5-6 personer med til mødet: 

• Der ønskes et bookingsystem, der viser ledige tider overalt i kommunen og som er nemt og 

overskueligt [5]. 

• Der er et stort og gennemgående ønske om en dialogbaseret fordeling af haltiderne [3]. 

• Det er et fælles mål, at nye klubber, og klubber, der oplever vækst, skal integreres smidigt i 

fordelingssystemet, så de hurtigt får mere plads [3]. Dette kan dog gå ud over de etablerede. 

• Der ønskes mulighed for at dele haltiden mellem flere foreninger [3]. 

• Det ønskes, at alle faciliteter er med i puljen [2], og at der er mødepligt til fordelingsmødet [2]. 

• Det er vigtigt med venligt personale i hallerne, og personalet er med til at skabe tryghed. Bemanding 

kan dog resultere i tidlige lukketider og/eller besværlig adgang. Der skal laves fornuftige kompromisser. 

Principper, der arbejdes videre med: 

På baggrund af mødet om fremtidige fordelingsprincipper den 1. september arbejder forvaltningen med 

følgende principper til at danne grundlag for forslaget om et nyt - 

eller et justeret - fordelingssystem af haller og idrætsanlæg (En række forslag ligner de nuværende 

principper for fordeling): 

1. Folkeoplysningsudvalget har det overordnede ansvar for fordelingen af tider, og udvalget kan 

have nedsat et fordelingsudvalg, der kan træde til og har ansvaret for at løse evt. konflikter 

løbende, som ikke håndteres forvaltningsmæssigt. 

2. Foreninger, der vil ansøge om tider, skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget. 

3. Perioden mellem godkendelse af nye idrætsgrene til halfordelingen kan med fordel sættes ned til 

2 år (frem for nuværende 4 år). 

4. Alle haller og sale fordeles i samme fordeling – evt. med prioritering. Det vil sige, at alle haller og 

gymnastiksale fordeles samtidigt, men dedikerede special-sale, der er særligt velegnede til 

specifikke idrætsgrene, kan udtages af den almene fordeling. 

5. Der indføres 2-årige bookinger (frem for årlige). Modellen forventes at sikre ro til foreningerne, 

mere tid til, at Kultur og Fritid kan fokusere på at hjælpe foreningerne, og med indførelse af 

sæson-bookinger er vi stadig fleksible ift., at flere kan komme til i løbet af sæsonerne og tiderne 

kan udnyttes. 

6. Ved halfordeling prioriteres brugergrupperne i rækkefølge: 

a. Kommunale aktiviteter og skolernes egne formål * 

b. Aktiviteter for børn og unge * 

c. Elite * 

d. Folkeoplysende voksenundervisning * 

e. Aktiviteter for voksne * 

f. Øvrig fordeling (fx Wannasport og messer) * 

*Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal 

anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. 

1. Foreningen har fortrinsret til samme tider i ny bookingperiode. Dette sikrer eksisterende 

foreninger arbejdsro. Hvis flere foreninger ønsker samme tid, er første skridt dialog med de 

pågældende foreninger. 

2. Ved konflikt om halfordeling arbejdes med følgende trappetrinsmodel: 
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a. Der opfordres til, at foreningerne selv finder en løsning indbyrdes. 

b. Kultur og Fritid mægler. Hvis der ikke opnås enighed: 

c. Fordelingsudvalget tager stilling til fordelingen. Her kan anvendes følgende kriterier: 

i. Antal medlemmer (klubber med flere medlemmer tilgodeses). 

ii. Antal tider (klubber med færre træningstider tilgodeses). 

iii. Holdets alder (ældre, etablerede hold tilgodeses). 

iv. Holdets formål (B&U, elite mm.). 

v. Pointsystem (det etablerede eller i justeret form). 

1. Følgende årshjul danner basis for fordelingen: 

a. Foreningerne søger tider i jan/feb i lige kalenderår og melder således medlemstal ind hvert 2. år. Disse 

tal krydstjekkes med DGI / DIF medlemstal ved tvister og stikprøver. Foreningerne søger tider til hvert 

enkelt hold ud fra følgende: 

i. Holdtype og idrætsgren. 

ii. Alder på brugergruppen. 

iii. Forventet antal deltagere. 

b. Afholdelse af brugerudvalgsmøde på tværs af anlæg, samt lokalt på anlæggene (marts/april). 

c. Tiderne bliver godkendt i maj. 

1. Ved manglende udnyttelse af haltider 

a. Dialog om årsagen. Baggrund i data fra Hallmonitor (Termiske kameraer). Ved manglende brug af 

tider eller ringe udnyttelsesgrad vil udnyttelsesgraden måles som en procentdel af egen indmelding ved 

sæsonstart. 

b. Derefter evt. afgivelse af holdets tid resten af sæsonen (eller indgåelse af aftale fx om deling af haltid 

med andre aktører). 

c. Fortrinsretten er væk for efterfølgende sæson. 

d. Tiden bliver derefter ”ledig” og kan derefter sæsonbookes af andre. 

e. Tider der ikke er fordelt eller sæsonbooket kan bookes enkeltvis. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 

Tidsplan 
Procesplan: 

2023 fungerer som test, hvor de nye principper bliver afprøvet i praksis. Fra 2024 fordeles tiderne for 

en to-årig periode efter de nye principper og regler. 

Arbejdet med at beslutte de nye principper skal følge nedenstående procesplan: 

11/10 på Folkeoplysningsmødet: 

Principper for nye fordelingsregler anbefales til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 

2022. 
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15/11 på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet: 

Principper for nye fordelingsregler anbefales til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 

2022. 

Udkast til regler på baggrund af vedtagne principper i høring uge 47-49. 
 

Herunder til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget som høringspunkt 22. november 2022. 

 
Opsamling på høringssvar uge 50. Derefter udfærdigelse af endeligt regelsæt. 

Den17. januar 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet: Nyt regelsæt for fordeling af haltider indstilles til 

endelig beslutning. 

Foreningerne melder medlemstal og halønsker ind i februar 2023. 

Ny fordeling senest 1. maj 2023. 

 
Bilag 
1. Fordelingsregler og point over hvad hver time koster 

2. Møde om Fordelingsprincipper - 1. september 2022. Gruppearbejde opsamling 
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58. "Initiativ- og udviklingspuljen" - Rødovre 

Basketball Red Rabbits ansøger om midler i 

forbindelse med opstart af en ny forening 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Basketball Red Rabbits ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om udstyr til opstart af 

basketballklub. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 14.750 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Basketball Red Rabbits ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om et tilskud mellem 6.250 kr. - 

16.600 kr. 

Rødovre Rabbits er en helt ny basketball-forening, som ønsker at give alle børn og unge i Rødovre 

Kommune en mulighed for at dygtiggøre sig i basket, sammen med andre. 

Foreningen er lige startet op og søger derfor penge til udstyr, så de kan afholde kvalificerede, 

inspirerende og sjove træninger. For 2023 vil foreningen kunne søge Rødovreordningen om 

medlemstilskud mm. 

Foreningen træner en gang om ugen i Rødovrehallen. Derudover har foreningen også fået tildelt tider på 

Rødovre Gymnasium tirsdage og søndage. 

Der søges om et beløb imellem 6.250 kr. og op til 16.600 kr. (bronze-, sølv- og guld-model), se 

vedhæftet budget. 

Børne-og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ydes tilskud til en "sølv-model" 14.150 kr., samt et beløb 

på 600 kr. til en pointtavle, hvilket i alt giver et tilskud på 14.750 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ-og udviklingspuljen". 

 

Økonomiske konsekvenser 
14.750 kr. 

 

Tidsplan 
2022 og frem. 

 



1

0 
 

 

Bilag 
1. Red Rabbits - Initiativ og udviklingspulje - ansøgning 



1

1 
 

59. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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