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Åben dagsorden 

39. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. COVID-19-situationen 

2. Idrætskonferencen 12. juni 2021 

3. Partnerskabsaftalen 

4. Sommeråbent på idrætsanlæg og skoler. 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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40. Implementering af fritidspasordning i Rødovre Kommune 
Beslutningskompetence: KFU 

 
Sagens kerne 

Som led i Partnerskabsaftalen med DGI-Storkøbenhavn, hvor en af indsatsområderne bl.a. er 

implementering af en fritidspasordning, har der været gennemført en række arbejdsgruppemøder med 

foreningsrepræsentanter omkring, hvordan en fritidspasordning kan stykkes sammen, så flest mulige 

udsatte børn og unge har mulighed for at deltage i foreningslivet. 

Sagen er også forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at fritidspasordningen startes op som en forsøgsordning med virkning fra 01.08.2021, 

2. at der til august/september søges Socialstyrelsen om midler til en udvidet fritidspasordning samt 

3. at der, såfremt der ikke opnås midler via Socialstyrelsen, skal tages stilling til en eventuelt anden 

model til fortsættelse af ordningen. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Fritidspasordningen 

Tilbud om fritidspas retter sig mod udsatte børn og unge i alderen 0 -24 år, der ikke har mulighed for at 

deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende, og som har et eller flere af nedenstående 

forhold: 

• Sociale og økonomiske forhold i familien. 

• Fysiske handicap, diagnoser, overvægt mv. 

• Sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder. 

• Personlige forhold, som eksempelvis mobning, ensomhed eller isolation. 

• Andre pædagogiske forhold, hvor det vurderes, at et fritidspas kan have stor gavn for barnet eller den 

unge. 

Der ydes tilskud til børn og unge, der ikke er foreningsaktive eller som allerede deltager i aktiviteter i 

en forening uden at betale kontingent. 

Fritidspasordningen er en kickstart, en smagsprøve, som skal medvirke til at skabe motivation hos børn 

og unge til at deltage i fritidsaktiviteter. Ved deltagelse i fritidsaktiviteter skabes der muligheder for at 

møde andre, der har samme interesser som én selv. 

Baggrund 

Rødovre Kommune har i august 2020 indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn omkring 

”Børn og unge i forening 2020 – 2023”. I partnerskabsaftalen er en af indsatsområderne bl.a en 

Fritidspasordning. 

I Rødovre kommune har vi et bredt og rigt foreningsliv, som alle børn og unge bør have mulighed for at 

være en del af. Med den nye fritidspasordning er det målet, at endnu flere børn og unge kan blive 

inkluderet i de gode fællesskaber. 
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Der er desværre mange børn og unge, som ikke har mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteterne 

ude i foreningslivet i dag. En fritidspasordning med mulighed for støtte til kontingent, stævner og 

træningslejrer kan give alle børn og unge mulighed for at blive inkluderet i foreningsaktiviteter, som de 

måske ufrivilligt ville have været ekskluderet fra. Dét at være en del af et fællesskab i foreningsregi har 

mange positive effekter på den generelle sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt med en ordning, der 

fremmer mulighederne for aktiv deltagelse i disse aktiviteter blandt alle børn og unge. 

Samtidig kan ordningen medføre øget rekruttering til kommunens folkeoplysende foreninger, hvilket er i 

god tråd med den indgåede partnerskabsaftale. 

Med indstillingen foreslås opstart i en forsøgsordning pr. 1. august 2021, samt en ansøgning via 

Socialstyrelsen til fortsættelse. 

1. Forsøgsordning 

Midler afsat i Folkeoplysningsudvalget (100.000 kr. i 2021). Derudover afsøges, om der kan opnås flere 

midler fra fx sociale indsatser eller lign. 

Anslået økonomi: 100.000 kr. Ordningen dækker tilskud til kontingentstøtte mm. 

Såfremt der kommer yderligere midler til ordningen, vil det være hensigtsmæssigt at supplere med: 
 

Fritidsvejledning 

Følgeordning og "tage godt imod" ordning (modtagerguider). 

Ung til ung guidning, hvor unge bidrager til følgeordning og derved tager ansvar for inklusion og 

velkomst i foreningen. 

 
2. Ansøgning via Socialstyrelsen 

Der søges midler til et 2-årigt projekt hos Socialstyrelsen. Ansøgningen udarbejdes i samarbejde med 

DGI. 

Såfremt vi opnår bevilling, vil anslået økonomi være på omkring 1,5-1,8 mio. kr., som giver mulighed for: 
 

Projektledelse (udvikling af model, fremdrift på projekt, forankring). 

Fritidsvejledning (opbygning af netværk, understøtte ”modtager-guides” i foreninger). 

Udvikling af brobygningsmodel, som understøtter kontingentstøtteordningen. 

Midler til kontingentstøtte mm. 

Midler til foreninger, som medvirker i brobyggende forløb (kan fx være foreningstilskud). 

 
Såfremt, der ikke opnås midler via Socialstyrelsen, lægges en ny sag op i KFU. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen 

 
Økonomiske konsekvenser 

Midlerne til finansiering af forsøgsordningen, 100.000 kr., er afsat på Folkeoplysningsudvalgets ramme for 

2021. 

 
Tidsplan 

2021 og frem 

 
 

Bilag 
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1. Notat. Regler for at søge fritidspasordning 
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41. Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Tennisklub ansøger 

om tilskud i forbindelse med afholdelse af DM i Tennis 2021 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Tennisklub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 36.250 kr. i forbindelse 

med afholdelse af DM i Tennis den 20. - 27. juni 2021. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 36.250 kr. samt 

2. at udstyret indkøbes via Idrætssekretariatet. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Tennisklub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 36.250 kr. til at gøre 

tennisanlægget i Espeparken mere tilskuervenligt i forbindelse med afvikling af DM i Tennis for seniorer 

den 20. - 27. juni 2021. 

For første gang nogensinde skal Rødovre Tennisklub stå for afviklingen af DM for seniorer i tennis og vil 

i den forbindelse gerne have gjort noget ved udearealerne, så der kan tages imod de mange besøgende. 

Der vil til DM deltage 120 af de bedste spillere og en masse ledere fra klubber rundt om i landet. 

Derudover vil der også være en masse tilskuere. Kampene vil blive TV-optaget til Sport Live, hvor op til 

300.000 abonnenter har mulighed for at se dem. 

Da tilskuerfaciliteterne og opholdsmulighederne på anlægget ikke er på et niveau, der svarer til 

arrangementet, ansøger klubben om penge fra "Reklameordningens 15%´s pulje" til opgradering af seks 

stk. borde/bænkesæt og fire store bænke. 

Ansøgningen falder fint ind under "Reklameordningens 15%´s puljes" retningslinjer, da der i reglerne 

står, at man kan søge om tilskud i forbindelse med: 

"En klub eller forening der i særlig anledning deltager, arrangerer en konkurrence, opvisning, turnering 

eller lignende, hvor gæsterne eller selve arrangementet må betegnes som usædvanlig i/for Rødovre". 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ansøgningen i mødekommes med en underskudsgaranti, og 

at borde/bænkesæt og bænke indkøbes via Idrætssekretariatet. 

 
Lov- og plangrundlag 

"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 
Økonomiske konsekvenser 

36.250 kr. 

Der resterer 146.000 kr. i puljen. 

 
Tidsplan 
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Juni 2021 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning om tilskud til borde bænkesæt og bænke til DM i Tennis 
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42. Gigtskolen ansøger om tilskud fra ”Inventar og udstyrspuljen” 

på aftenskoleområdet til undervisningsudstyr i yoga, pilates 

samt træning med maskiner. 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Gigtskolen ansøger om tilskud fra ”Inventar og udstyrspuljen” på aftenskoleområdet til 

undervisningsudstyr i yoga, pilates samt træning med maskiner. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med 15.919,55 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

I efteråret 2020 indgik Gigtskolen et lejemål på Tæbyvej 7, 2610 Rødovre. 

Formålet med lejemålet var at etablere egnede faciliteter til undervisning i bl.a. yoga, pilates og andre 

bevægelsesfag. Herudover var formålet at bygge fællesskaber blandt deltagerne i form af socialt samvær. 

Med ansøgningen ønsker Gigtskolen at skabe gode rammer og kvalitet i undervisningen for 

gennemførelsen af en række undervisningshold i fysisk og mental sundhed. En forudsætning for en 

succesfuld undervisning er, at skolen kan tilbyde deres deltagere egnede lokaler og udstyr. 

I ansøgningen lægger Gigtskolen vægt på, at hvis aftenskolerne fremadrettet skal kunne tiltrække nye 

kursister, herunder ikke mindst de yngre målgrupper, så er lokaleforholdene et af de vigtigste parametre 

i forhold til at gøre aftenskolerne attraktive. 

Gigtskolen ansøger om tilskud til følgende remedier: 

· Træningselastikker med tre forskellige styrker = 1.464,60 kr. 

· Pilatesringe 3 stk. = 871,20 kr. 

· Håndvægte (1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, og 5 kg) = 6.089,60 kr. 

· Yoga-udstyr = 3.263,04 kr. 

· Standard træningsbolde 5 stk. = 1.047,20 kr. 

I alt = 12.735,64 kr. 

25% moms = 3138,91 kr. 

Gigtskolen ansøger hermed om i alt = 15.919,55 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen 

 
Økonomiske konsekvenser 

Udgifterne til ansøgningen kan finansieres gennem ”Inventar og udstyrspuljen” på aftenskoleområdet. Der 

er 28.125 kr. tilbage i puljen. Puljen er samlet set på 62.000 kr. 
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Tidsplan 

Ingen 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning fra Gigtskolen om tilskud til etablering af nye rammer for gennemførelse af undervisning 
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43. AOF ansøger om tilskud til færdiggørelse af nye rammer for 

undervisning i fysisk og mental sundhed 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Genoptagelse af sag nr. 26 på Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april 2021. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med 27.903 kr. 

 
Beslutning 

Ansøgningen er ekstraordinært imødekommet. 

 
Sagsfremstilling 

AOF Rødovre ansøgte den 8. marts 2021 om et tilskud på 47.903 kr. til etablering af nye rammer for 

gennemførelse af undervisning i fysisk og mental sundhed. AOF Rødovre ansøgte om tilskud til følgende: 

Flytning af foldevæg = 35.000 kr. 

Anskaffelse af 24 måtter til yoga á 299 kr. = 7.176 kr. 

4 stk. ophæng til måtter á 299 kr. = 1.196 kr. 

Anskaffelse af håndvægte (56 stk á 550g og 28 stk á 1kg) = 3.332 kr. 

Hyndeboks til opbevaring = 1.199 kr. 

I alt 47.903 kr. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde den 23. marts 2021 at imødekomme ansøgningen med 

20.00 kr. fra "Inventar og udstyrspuljen” på aftenskoleområdet. 

Den 8. april 2021 ansøgte AOF Rødovre om et yderligere tilskud på 27.903 kr. fra "den ekstraordinære 

pulje til voksenundervisning og COVID-19 tiltag mm.”, svarende til den beløbsandel fra den tidligere 

ansøgning, som ikke blev bevilget ved Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. marts 2021. 

På mødet den 20. april 2021 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at AOF’s ansøgning skulle udskydes og 

behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2021. Begrundelsen var, at midlerne i ”den 

ekstraordinære pulje til voksenundervisning og COVID-19 tiltag mm.” var ved at være brugt op, og 

derfor ønskede udvalget at få tid til at modtage evt. flere ansøgninger, så udvalget kunne tage samlet 

stilling til ansøgningerne og evt. prioritere mellem ansøgningerne til puljen. Der er i mellemtiden ikke 

kommet andre ansøgninger til puljen. 

Det skal nævnes, at formålet med ”den ekstraordinære pulje til voksenundervisning og COVID-19 tiltag 

mm.” er at give tilskud til nye tiltag og aktiviteter under COVID-19 eller til udvikling af eksisterende 

aktiviteter, så de kan udføres under COVID-19. I ansøgningen skriver AOF, at formålet med tilskuddet 

er at etablere egnede faciliteter til undervisning i blandt andet yoga- og bevægelsesfag, herunder 

udvikling af nye aktiviteter og tiltag som f.eks. TRX-instruktion. 

Specifikt ønsker AOF at anvende tilskuddet til flytning af en foldevæg og anskaffelse af 

undervisningsudstyr. 

Det er forvaltningens vurdering, at flytning af en foldevæg ikke specifikt hører under puljens formål. Dog 

anfører AOF, at flytningen af foldevæggen medfører, at AOF kan gennemføre undervisningen for deres 
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nyoprettede yoga- og bevægelsesfag. 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes, da: 

1. det vurderes, at flytningen af foldevæg kan skabe flere aktiviteter, og der ikke har været andre 

ansøgere til puljen. 

2. det er ekstraordinære engangspuljemidler givet i lyset af COVID-19, som derfor bør findes 

anvendelse hurtigst muligt. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen 

 
Økonomiske konsekvenser 

AOF ansøger om 27.903 kr. Udgifterne til ansøgningen kan finansieres gennem ”den ekstraordinære 

pulje til voksenundervisning og COVID-19 tiltag mm.”. Der er 54.668 kr. tilbage i puljen. 

 
Tidsplan 

Ingen 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning fra AOF den 8. april 2021. Etablering af nye rammer. 
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44. Ny godkendt forening - Copenhagen Vikings 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Ny godkendt forening - Copenhagen Vikings. 

 
Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 
Sagsfremstilling 

Følgende forening er blevet godkendt som en folkeoplysende forening: Copenhagen Vikings. 

Foreningen er godkendt som låne- og tilskudsberettiget. 

Foreningens formål er at tilbyde hockey-interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, udvikle 

medlemmernes evne og lyst til at engagere sig, samt tage medansvar i foreningen og i det lokale 

samfund. 

Antal medlemmer under 25 år: 25 

Antal medlemmer over 25 år: 30 

Antal bosiddende medlemmer i Rødovre Kommune: 44 

Foreningen udøver pt. deres sport på hockeybaner i andre kommuner, men vil gøre brug af den nye 

hockeyhal i Rødovre, når den står færdig. 

Kultur og Fritid har holdt møde med foreningen omkring ansøgningen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

2021 og frem 
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45. Rødovre Floorbal Club ansøger om tilskud til indkøb af ekstra 

udstyr 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud til indkøb af ekstra udstyr på 28.287 kr. fra COVID-19 

puljen. 

 
Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 8.287 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Floorball Club ansøger om et tilskud på 28.287 kr. til køb af ekstra udstyr i forbindelse med at 

kunne fastholde træningerne udendørs under COVID-19. 

Floorball er normalt en indendørs sport, men på grund af corona har de været nødt til at træne 

udendørs, hvilket betyder, at de har skullet købe ekstra/nyt udstyr til udendørs brug. 

Rødovre Floorball Club har haft følgende udgifter: 

Mål 4 stk.: 2.000 kr. 

Kegler 11 sæt: 3.289 kr. 

Bolde 2 kasser: 2.998 kr. 

Stave 40 stk.: 20.000 kr. 

I alt 28.287 kr. 

Da der kan komme lignede ansøgninger fra andre foreninger, og grundet puljens størrelse, indstilles det, 

at puljen dækker fællesudstyret for medlemmerne; mål til 2.000 kr., kegler til 3.289 kr. og bolde til 2.998 

kr. Stave betragtes som personligt udstyr og er derfor ikke medtaget. 

 
Lov- og plangrundlag 

Retningslinjer for COVID-19 puljen for foreningsområdet 

 
Økonomiske konsekvenser 

8.287 kr. 

 
Tidsplan 

Juni 2021 
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46. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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