
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 
Den 14. juni 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 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub, 

sag 33-40 

John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 33-40 

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1, sag 33-40 



1  

Åben dagsorden 
33. Meddelelser 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Der er ingen meddelelser. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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34. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Tilførelse af midler til 

puljen 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Overførsel af midler til "Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ikke forbrugte midler for første halvår, på 100.000 kr., som var afsat til at leje sig ind på 

Rødovre Gymnasium, overføres til "Reklameordningens 15%´s pulje" samt 

2. at såfremt de 100.000 kr. ikke opbruges i 2022, tilbageføres resten til lokaletilskudspuljen. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
På grund af COVID-19 nedlukninger mm. valgte det tidligere Folkeoplysningsudvalg at suspendere 

indbetalingerne til "Reklameordningens 15%´s pulje" for 2020 og 2021. 

Denne suspendering har gjort, at puljen pt. er opbrugt. Årsagen til, at der pt. ikke er flere penge i puljen, 

er: 

1. At puljen har været lav i hele 2022, da der ikke er indbetalt penge i 2020 og 2021. 

2. At der løbende kun kommer "småbeløb" ind for reklamekontrakterne. 

3. At der har været mange ansøgninger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i første 

halvår af 2022. Dette skyldes muligvis, at der har været lukket ned af flere omgange de to 

foregående år, hvor der ikke har kunnet afholdes arrangementer, DM mm., men også fordi det 

nu igen er muligt at deltage i DM, EM, VM og OL mm. 

Børne og Kulturforvaltningen foreslår, at der overføres 100.000 kr. til "Reklameordningens 15%´s pulje" 

fra puljen, der er afsat til leje af Rødovre Gymnasium´s gymnastikhal. De penge, der overføres fra denne 

pulje, er penge, der ikke er brugt i 1. halvår, da forvaltningen endnu ikke har kunnet komme i dialog med 

gymnasiet om at leje deres hal. Såfremt de 100.000 kr. ikke bruges fuldt ud i 2022, skal restbeløbet med 

udgangen af året tilbageføres til lokaletilskudspuljen. 

 

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

 

Økonomiske konsekvenser 
100.000 kr. 

 

Tidsplan 
2. halvår af 2022. 
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35. Godkendelse som forening - Rockets Cheerleaders 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rockets Cheerleaders ansøger om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre Kommune. 

 

Indstilling 
Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen afvises. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rockets Cheerleaders har ansøgt om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre 

Kommune. 

Foreningen er startet op i Københavns Kommune i 2009 og har siden 2013 haft egen hal i Rødovre, på 

Rødovrevej 247, som de får tilskud til fra Københavns Kommune. Foreningen vil gerne godkendes som 

en folkeoplysende forening i Rødovre Kommune, da de træner i Rødovre og vurderer, at de har et 

større tilhørsforhold til Rødovre end til Københavns Kommune. Bl.a. har Rockets Cheerleaders deltaget 

i flere af Rødovre Kommunes arrangementer ud over, at deres træningshal ligger i Rødovre. 

Foreningen har til formål at gøre det muligt for medlemmer at dyrke cheerleading, skabe et socialt 

netværk omkring sporten, samt at udbrede kendskabet til sporten. Det er endvidere foreningens formål, 

at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. 

Foreningen består på nuværende tidspunkt af 220 medlemme, hvoraf 30 medlemmer er fra Rødovre. 

Foreningen opfylder pt. ikke kriterierne omkring at være lokal forankret, idet hovedparten af deres 

medlemmer ikke kommer fra Rødovre. Lokal forankret betyder, at foreningen skal have et 

tilhørsforhold til kommunen, såsom at ca. 50% af deres medlemmer skal være bosat i Rødovre ved 

godkendelse af foreningen i Rødovre Kommune. Dette er for at sikre, at foreningerne ikke hopper 

rundt mellem kommunerne for at få det bedste tilskud eller de bedste lokaler m.m. 

Foreningen ansøger om et lokaletilskud på 373.324 kr. om året, samt tilskud fra Rødovreordningen. 

Cheerleading vil være en ny sportsgren i Rødovre Kommune og målgruppen for denne aktivitet vil 

primært være piger fra 2-35 år, hvilket læner sig godt op af partnerskabsaftalen med DGI om at få flere 

piger til at dyrke idræt. 

Såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil Børne- og Kulturforvaltningen 

gå i dialog med Rockets Cheerleaders om at genoptage deres ansøgning om et år, såfremt foreningen får 

flere medlemmer fra Rødovre i foreningen og dermed opfylder kravet om 50% medlemmer fra 

Rødovre. 

Hvis Folkeoplysningsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil Børne- og Kulturforvaltningen gå i 

dialog med Rockets Cheerleaders om at få flere medlemmer fra Rødovre Kommune med i foreningen 

og, såfremt det lykkes at komme op på 50%, genoptage ansøgningen inden fordelingen af midler for 

2024. 

Til at hjælpe foreningen med at opfylde kravet om 50% medlemmer fra Rødovre, vil forvaltningen tilbyde 

foreningen at deltage i forskellige arrangementer såsom Sjov Lørdag, Rødovredagen o.lign. Endvidere vil 
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foreningen kunne få sparring fra vores foreningsvejleder vedr. nye initiativer for at gøre opmærksom på 

deres eksistens. 

 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningsloven. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ved godkendelse af foreningen: 

Lokaletilskud på ca. 373.324 kr. årligt. 

Persontilskud, grupperejser og uddannelsestilskud efter gældende takster. 

 

Tidsplan 
2023 og frem. 

 
 

Bilag 
3. Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget - Rockets Cheerleaders 

4. Vedtægter for Rockets Cheerleaders 
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36. Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra 

"Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med 

klubbens deltagelse i VM kvalifikation i Letland 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud i forbindelse med to af 

klubbens spilleres deltagelse i VM kvalifikation i Letland. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 3.620 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 7.000 kr. i 

forbindelse med to af klubbens spilleres deltagelse i VM kvalifikation i Letland. 

Spillerne er udtaget til landsholdet og skal rejse til Valmiera, Letland i dagene 23. maj - 29. maj 2022 

(ansøgningen er kommet ind, inden afrejse). 

Det koster klubben 7.000 kr. i alt for, at spillerne kan deltage i landsholdssamlingen. 

Der kan max ydes 3.620 kr. i tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" og dette beløb fremkommer 

således: 

6 overnatninger 

2 spillere 

Fortæring: 6 x 85 kr. x 2 = 1.020 kr. 

Overnatning: 6 x 150 kr. x 2 = 1.800 kr. 

Transport: 2 x 400 kr. = 800 kr. 

Underskudsgaranti i alt: 3.620 kr. 

Der er tidligere givet tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med deltagelse på 

landsholdet. 

 

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

 

Økonomiske konsekvenser 
3.620 kr. 

 



6  

Tidsplan 
Maj 2022. 
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Bilag 
1. RFC - Information program WFCQ2022 

2. RFC-Reklameordningens 15%'s pulje - Ansøgning 
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37. VK Ares ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" i forbindelse med et medlems deltagelse i 

DM i styrkeløft 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
VK. Ares ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 2.550 kr. i forbindelse med et 

medlems deltagelse i DM i styrkeløft 2022. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 485 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
VK. Ares ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 2.550 kr. i 

forbindelse med et medlems deltagelse i DM i styrkeløft 2022. 

DM i styrkeløft afholdes i Aalborg i dagene 25. - 26. juni 2022. 

Underskudsgaranti efter gældende regler: 

Antal overnatninger: 1 

Antal personer: 1 

Fortæring: 1 x 85 kr. = 85 kr. 

Overnatning: 1 x 150 kr. = 150 kr. 

Transport: 1 x 250 kr. = 250 kr. 

Underskudsgaranti i alt: 485 kr. 

 

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

 

Økonomiske konsekvenser 
485 kr. 

 

Tidsplan 
Juni 2022. 

 
 

Bilag 
1. VK-Ares - DM i Styrkeløft i Ålborg 2022 
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38. VK Ares ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 

15%´s pulje" i forbindelse med et medlems deltagelse i VM 

i styrkeløft. 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
VK. Ares ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 3.088 kr. i forbindelse med et af 

klubbens medlemmers deltagelse i VM i Sydafrika. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 1.810 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
VK. Ares ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" på 3.088 kr. i forbindelse med et af 

klubbens medlemmers deltagelse i VM i Sydafrika i dagene 5. - 11. juni 2022. 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på 1.810 kr., hvilket fremkommer således: 

6 overnatninger 

1 person 

Fortæring: 6 x 1 x 85 kr. = 510 kr. 

Overnatning: 6 x 1 x 150 kr. = 900 kr. 

Transport: 1 x 400: 400 kr. 

Underskudsgaranti i alt: 1.810 kr. 

 

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

 

Økonomiske konsekvenser 
1.810 kr. 

 

Tidsplan 
Juni 2022 

 
 

Bilag 
1. VK.Ares - VM i Styrkeløft 2022 
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39. Rødovre Håndboldklub ansøger om tilskud fra 

"Reklameordningens 15%'s pulje" i forbindelse med 

klubbens deltagelse i DM i Beachhåndbold 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Håndboldklub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 3.350 kr. i 

forbindelse med klubbens deltagelse i DM i Beachhåndbold. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 3.350 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Håndboldklub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 3.350 kr. i 

forbindelse med klubben deltagelse i DM i Beachhåndbold i Odense den 19. juni 2022. 

Klubben vælger at køre frem og tilbage samme dag, så turen gøres billigere, i og med der ikke skal 

betales for overnatning. 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på 3.350 kr., som fremkommer således: 

Antal deltagere: 8 

Antal ledere: 2 

Fortæring: 10 x 85 kr. = 850 kr. 

Transport: 10 x 250 kr. = 2.500 kr. 

Underskudsgaranti i alt= 3.350 kr. 

 

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

 

Økonomiske konsekvenser 
3.350 kr. 

 

Tidsplan 
Juni 2022. 

 
 

Bilag 
1. Rødovre Håndbold klub - Ansøgning DM i Beachhåndbold 2022 
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40. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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