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Folkeoplysningsudvalget 
 

Referat 
 

Den 12. oktober 2021 Kl. 17:00 i Lörenskog 1 og 2 
    

  

Mødedeltagere 
 

 

Formand 

Lene Due (A) 

 
Medlemmer 

Birgitte Glifberg (A) Kenneth Rasmussen (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: 

Kenneth Rasmussen (F), sag 57-60 

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 57-60 

Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske forening, sag 57-60 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, sag 57-60 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 57-60 
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Åben dagsorden 
57. Meddelelser 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Partnerskabsaftalen 

2. Gennemgang af rapporten omkring aftenskoleundervisning i Rødovre. 

 

Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 

 

Bilag 

1. Undersøgelse af konsekvenserne af COVID-19 hos aftenskolerne i Rødovre (RAS) 
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58. Folkeoplysningslovens paragraf 6, stk. 2 for 2022 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2022 - 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 2022. 

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 2022, samt ansøgninger og budget fra de enkelte ansøgere, er vedlagt 

ansøgningen. 

 

Lov- og plangrundlag 

Lov om støtte til Folkeoplysning, § 6, stk. 2. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Den samlede tilskudsbevilling på 325.200 kr. vil blive finansieret af folkeoplysningsudvalgets 

samlede ramme for budget 2022 og fordelt efter de principper, som er godkendt i 

Folkeoplysningsudvaget. 

 

Tidsplan 

Aktiviteterne afvikles i år 2022. 

 

 

Bilag 

1. Budget fra foreningerne - § 6, stk. 2 – 2022 

2. Oversigt om tilskud 
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59. Corona-genstartspakke 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

COVID-19-krisen har medført mange aflyste foreningsaktiviteter og dermed et stort 

mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets ramme. Samtidig har COVID-19-krisen ifølge DGI 

& DIF kostet medlemmer og vil også fremadrettet vanskeliggøre rekruttering og fastholdelse 

af frivillige. Derfor foreslås et engangstilskud til foreningslivet på 100 kr. pr. tilskudsberettiget 

foreningsmedlem som en særlig corona- genstartspakke (ca. 500.000 kr.). Desuden foreslås 

det at afsætte ca. 230.000 kr. til køb af særligt udstyr til skoleidrætsfaciliteter og andet vigtigt 

udstyr. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

at forslaget godkendes. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Vedr. mindreforbruget i 2020 og 2021 

Der er et større mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets ramme som følge af mange 

aflysninger i foreningslivet i såvel 2020 som 2021 inden for fx uddannelse, transport og 

grupperejser. I alt er der et mindreforbrug på disse aktiviteter på ca. 600.000 kr. 

På aftenskoleområdet besluttede Folkeoplysningsudvalget, at aftenskolerne kunne fastholde 

deres tilskud for hele 2020 samt første del af 2021, da de fik færre aktiviteter, færre deltagere 

og flere aflysninger forårsaget af myndighedernes anbefalinger om COVID-19. 

Det er besluttet, at Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt aftenskolerne skal 

beholde hele det udmeldte tilskud for andet halvår 2021, såfremt der kommer færre 

aktiviteter end planlagt, når vi kender det samlede aktivitetsniveau på området. 

Med denne indstilling foreslås hermed en parallelitet mellem aftenskole- og foreningsområdet. 

Samtidig viser undersøgelser fra DIF & DGI, at 47 % af landets foreninger melder om 

vanskeligheder i forbindelse med genstart efter COVID-19-nedlukningen. Og 23 % af 

foreningerne forudser udfordringer med at løse foreningsopgaver grundet færre frivillige. Det 

vurderes derfor, at der er et behov for hjælp til foreninger og spejdergrupper med at komme 

i gang efter genåbningen i september. 

 

Vedr. indsatser til genstart af spejdergrupper og idrætsforeninger under Rødovre-ordningen 

Den særlige støtte til foreninger og spejdergrupper foreslås ikke at være låst til bestemte 

aktiviteter, men tænkes brugt som støtte i den lokale forening der, hvor behovet er størst. 

Nedenfor ses en række punkter til inspiration i forhold til at udnytte midlerne: 

 

Fastholdelse af ledere og frivillige, fx i form af sociale arrangementer i forbindelse med 

genstart, uddannelse & teambuilding. 
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Uddannelse af flere trænere og opkvalificering af eksisterende trænere/ledere som en del af 

forberedelsen på at tage imod nye og gamle medlemmer. 

Rekruttering af nye medlemmer, gerne fokuseret ift. målgruppe. Fx gennem "åbent hus"-

arrangementer, synliggørelse i lokalmiljøet mm. 

  

Indkøb af materiel til brug ved opstart af aktiviteter for nye eller eksisterende medlemmer. 

"Vinterfastholdelse"/"Kom i gang igen"-initiativer i sæsonpåvirkede sportsgrene. 

 

Kultur- og Fritidsområdet vil stå til rådighed, såfremt der er behov for sparring mv. i 

forbindelse med brugen af midlerne. 

 

Vedr. behovet for udstyr 

Der er et behov for specifikke indkøb af følgende udstyr til foreningslivet: 

 

Termiske kameraer til sale og haller og på udendørs baner, så der kan kortlægges 

udnyttelsesgraden på anlæggene mhp. bedre udnyttelse fremadrettet, jf. målene i udkast til 

idrætspolitik: 100.000 kr. 

Diverse udstyr, der mangler til gymnastiksale, haller mv: 130.000 kr. 

I alt: 230.000 kr. 

 

 

Lov- og plangrundlag 

Ingen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Samlet 730.000 kr. fra Folkeoplysningsudevalgets ramme. 

Herefter forventes der et mindreforbrug på ligeledes ca. 620.000 samlet på rammen. 

 

 

Bilag 

1. Persontilskud - Idræt og spejder - 04.10.21 
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60. Diverse 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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