
Mødedeltagere 

17. november 2020 kl. 17.00 – I Rødovrehallen, møde 1

Formand 
Jan Quaade (M) 

Medlemmer 
Lene Due (A)  

Birgitte Glifberg (A) 

Kenneth Rasmussen (F) 

Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub 

Dan Larsen (M) - AOF 

Peter Folmer Posgaard (M) - AOF  

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund  

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  

Preben Riel (T) - Seniorrådet 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet  

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

Der var afbud fra 
Formand Jan Quaade (M), sag 29-33  

Kenneth Rasmussen (F), sag 29-33 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub, sag 29-33 

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 29-33 

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund, sag 29-33  

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 29-33 
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Åben dagsorden 

29. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Status på Covid-19 

2. Idrætskonferencen 

3. Status på partnerskabsaftalen 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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30. Reklameordningens 15%´s pulje - RSIK Kunstskøjteafdelingen 

ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i DM 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 
RSIK Kunstskøjteafdelingen ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i DM 2020 i Frederikshavn 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 5.730 kr. 

 
Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

 
Sagsfremstilling 
RSIK, Kunstskøjteafdelingen ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med 

klubbens deltagelse i DM i Kunstskøjteløb. 

DM foregår i Frederikshavn skøjtehal, den 3. - 6. december 2020. Der deltager 5 personer og 1 træner. 

 
Antal personer/trænere 5 + 1 

Fortærring á 85 kr 1.530 kr. 

Overnatning á 150 kr. 2.700 kr. 

Transport á 250 kr. 1.500 kr. 

Underskudsgaranti i alt 5.730 kr. 

  

 

 
Bilag 

1. Reklameordningens 15 %s pulje_RSIK_DM 2020 

2. Invitation til DM - Kunsten - RSIK 2020 

3. Ansøgning fra Kunsten - RSIK - DM 2020 
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31. Ansøgning om tilskud i forbindelse med etablering af Esport/ 

Gamerhus i Rødovre 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 
Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke, Rødovreafdelingen ansøger om tilskud til lokaleleje, 

medlemstilskud og træneruddannelse i forbindelse med etablering af et fælles "Gamerhus" i Rødovre. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at der i rammen for fordeling af midler til Folkeoplysning for 2021 afsættes 264.000 kr. til lokaletilskud, 

2. at der afsættes 39.600 kr. til medlemstilskud, samt 

3. at der afsættes 30.000 kr. til træneruddannelse/kurser. 

 
Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

 
Sagsfremstilling 
Boldklubben Rødovre (BR) og DUI-Leg og Virke, Rødovre afd. (DUI) ansøger om tilskud i forbindelse med 

etablering af et "Gamerhus" i Rødovre. 

Boldklubben Rødovre har i langt tid været på udkig efter nogle egnede kommunale lokaler, til etablering en 

Esportsafdeling. Da det ikke har været muligt er boldklubben gået i samarbejde med DUI-Leg og Virke, om 

at etablere et "Gamerhus". DUI-Leg og virke har ligeledes over en længere periode haft tanker at etablere 

et "Gamerhus" i Rødovre. 

Gamerhuset skal drives af et gamerlaug, som pt. er DUI-Leg og Virke og Boldklubben Rødovre. Der vil i 

fremtiden også være mulighed for at indgå et samarbejde med en eller flere aftenskoler om f.eks. afvikling af 

debatskabende aktiviteter, samt andre aktører, som skoler, jobcenter mm, som vil kunne komme med i 

gamerlauget. 

Gamerlauget vil bestå af repræsentanter fra de interessenter der driver gamerhuset. Gamerlauget skal stå 

for huset drift og udvikling, samt sikre at der er kvalitet i aktiviteterne. 

Gamerhuset skal være med til at give børn og unge i Rødovre muligheden for at træne og dyrke gaming og 

Esport i trygge rammer, med fokus på udvikling, fællesskab og sundhed, samt leg og hygge. 

I første omgang vil det fælles "gamerhus" henvende sig til de 9 - 16 årige og med mulighed for at sætte særlig 

fokus på pigerne. Der vil på sigt også være mulighed for familiehold, hvor forældre og børn deltager i gaming 

sammen. 

Foreningen vil arbejde med strategi, samarbejde og demokratisk dannelse ifm. gaming. Der vil ligeledes være 

mulighed for at indgå i et fællesskab og udvikle sine sociale kompentencer. 

Formålet med et gamerhus er at skabe: 
 

 Fysiske rammer for at mødes omkring digitale aktiviteter,  

 Udfoldelsesmuligheder for digital leg og læring, 

 Hub for foreninger der arbejder digitalt,  

 Et nyt samlingssted for flere unge, 

 Fokus på digital innovation og Nye veje for mental trivsel 
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"Gamerhuset" skal i første omgang kunne rumme: 
 

 E-sportstræning - alle former for E-sport. 

 Holdtræning målrettet mod piger - træning 2 dage om ugen med fokus på Mindcraft og lign. spil. 

Social medietræning - SoMe, herunder udvikling af digitale universer på youtube, TikTok m.v.. 

 Digitale rollespil. 

 Digital kreativitet. 

 På sigt træning i kodning, 3D print og arbejde med maskinernes hardware, samt evt. mulighed for 

aftenskoleaktiviteter i dagtimerne. 

 
Gamerlauget ser også at der i fremtiden kan blive plads til at få nogle foreningsuvante unge med i 

fællesskabet, da der pt. ikke er så mange muligheder for dem i Rødovre. 

Aktiviteterne skal være kontinuerlige og under instruktion. Det bliver ikke en internetcafé, hvor man 

bare hænger ud, men et seriøst tilbud om udvikling ud i det digitale. 

Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke ønsker at leje lokaler af virksomheden Dream Gaming, som 

er beliggende i Rødovre Centrum (kælder P2). Lokalet er på 200 m2. Lejeudgifterne/huslejen til 

lokalerne er på 330.000 om året er incl. løbende drift, internet, strøm og forsikring men excl. rengøring. 

Lokalet vil skulle udstyres med 2 x 12 maskiner + øvrigt spilleudstyr, som Gamerlauget vil søge 

finansieret via fondsmidler. Derudover vil de også søge fondsmidler til øvrige udgifter, som f.eks. spil, 

specialudstyr mm. 

Gamerlauget mener at der er grundlag for at de indenfor kort tid kan få 120 medlemmer ind i 

foreningen og måske også flere på sigt. 

 

Gamerlauget søger om tilskud til: 

Medlemstilbud, 120 personer 39.600 kr. 

Tilskud til uddannelse af trænere 30.000 kr. 

Lokaletilskud (husleje: 330.000 kr. x 80 % 264000 kr. 

Tilskud i alt 333.600 kr. 

 

Børne- og Kulturforvaltningen har holdt flere møder med Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke 

omkring placeringen, økonomien, foreningssammensætningen m.m. 

DGI har udarbejdet nedenstående artikel, om hvorfor de mener at Esport hører hjemme i fremtidens 

foreningsliv. 

”10 gode grunde til at esport hører hjemme i fremtidens foreningsliv” 

 

https://www.dgi.dk/esport/esport/for-foreninger/saadan-faar-du-esport-i-foreningen/10-gode-

grunde-til-at-esport-hoerer-hjemme-i-fremtidens-foreningsliv 

 
 

Lov- og plangrundlag 
Folkeoplysningeloven 

 
Økonomiske konsekvenser 
Boldklubben Rødovre og DUI-Leg og Virke ansøger om et samlet tilskud på 333.600 kr. 

 

 

Tidsplan 
2021 

 
 

Bilag 

1. Fælles Gamerhus i Rødovre - BR og DUI 

https://www.dgi.dk/esport/esport/for-foreninger/saadan-faar-du-esport-i-foreningen/10-gode-grunde-til-at-esport-hoerer-hjemme-i-fremtidens-foreningsliv
https://www.dgi.dk/esport/esport/for-foreninger/saadan-faar-du-esport-i-foreningen/10-gode-grunde-til-at-esport-hoerer-hjemme-i-fremtidens-foreningsliv
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32. Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2021 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 
Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2021. 

 
Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag til fordelingen af rammen til folkeoplysning for 2021 godkendes. 

 
Beslutning 
Indstillingen godkendt. 

 
Sagsfremstilling 
Fordeling af tilskud følger retningslinjerne for fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 

og tilskud 

til det frie folkeoplysende foreningsarbejde. 

Den samlede ramme for 2021 er på 9.501.315 kr. 

Børne- og Kulturforvaltningen har, med baggrund i de modtagne ansøgninger til folkeoplysning for 2021, 

gennemgået de enkelte ansøgninger fra de lokale foreninger og sammenholdt disse med de godkendte 

retningslinjer. 

 

Samlede ramme for 2021 9.501.315 kr. 

Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2 – note 1 324.925 kr. 

Lokaletilskud - jf. § 23, folkeoplysende voksenundervisning - note 2 954.375 kr. 

Lokaletilskud til administrationslokaler - note 3 130.310 kr. 

Lokaletilskud foreninger - jf. § 25, folkeoplysende foreningsarbejde - note 4 1.670.273 kr. 

Initiativpuljen - § 6, stk. 3 - note 5 50.000 kr. 

Folkeoplysende voksenundervisning - note 6 1.306.381 kr. 

Ekstraordinær pulje til voksenundervisning og Covid 19 tiltag - note 7 174.420 kr. 

Tilskud til særlige grupper – note 8 306.910 kr. 

Mellemkommunale betalinger 175.000 kr. 

- Betalinger til andre kommuner 250.000 kr. 

- Betalinger fra andre kommuner 75.000 kr. 

Folkeoplysende foreningsarbejde – ”Rdovreordningen” – note 9 2.851.911 kr. 

Venskabsbyordningen – note 10 15.000 kr. 

Pulje til ekstraordinært tilskud – note 11 180.000 kr. 

Rødovre Concert Band – note 12 174.800 kr. 

Akut- og Udstyrspulje – note 13 130.410 kr. 

Tilskud inventar (aftenskoler) – note 14 62.000 kr. 

Fælleskommunal handicapidrætspulje – note 15 21.000 kr. 

Tilskud til handicappede – note 16 50.000 kr. 

DGI indsats – note 17 250.000 kr. 

Folkeoplysningspolitikken – note 18 100.000 kr. 

Ny – Fritidspas – note 19 100.000 kr. 

Ny – Pulje til trænertilskud – foreninger med voksenidræt – note 20 40.000 kr. 

Ny – Etablering af Esport/gamerhus – note 21 333.600 kr. 

Ny – Covid-19 tiltag for foreninger – note 22 100.000 kr. 

Rest 0,00 kr. 
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Note 1 – Nærmere angivne formål - § 6, stk. 2.: 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. oktober 2020 blev der til nærmere angivne formål jf. 

folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, godkendt ansøgninger svarende til 324.925 kr. 

 

Note 2 – Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. § 23: 

Tilskuddet dækker udgifter til leje af diverse lokaler, som aftenskolerne ikke kan få stillet til rådighed af 

Rødovre Kommune. 

Beregning af takster til lokaletilskud finder sted efter Kulturministerens bekendtgørelse nr. 1251 af 12. 

december 2011.  

(Bilag 3: Aftenskoler) 

 

Note 3 - Tilskud til administrationslokaler på Højnæsvej 63 

I forbindelse med lukning af Skolen ved Milestedet i 1990, besluttede Kommunalbestyrelsen, at flytte AOF, 

Rødovre Kommunale Aftenskole og FOF's administrationslokaler til foreningshuset Højnæsvej 63. På grund 

af denne flytning er der ekstraordinært givet et tilskud til dækning af husleje, til disse 3 aftenskoler (nu kun 

2). 

Beløbet fordeles med 105.310 kr. til AOF og 25.000 kr. til FOF. Tilskuddet gives udenfor 

folkeoplysninslovens bestemmelser.  

(Bilag 3 - Aftenskoler) 

 

Note 4 – Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, jf. § 25: 

Tilskuddet dækker udgifter, som de respektive foreninger har i forbindelse med egne eller lejede 

lokaler/hytter mv. jf. de gældende retningslinjer, vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget august 2015. 

Lokaletilskudssatsen er fastlagt til 80 % til folkeoplysende foreninger jf. gældende retningslinjer, dog er der 

til Den Selvejende Institution Foreningshuset tale om fuld dækning af et fast aftalt beløb. 

Følgende foreninger har ikke fået det ansøgte beløb: 

KFUM Islev: 

I ansøgningen anfører de, at alle voksenmedlemmer (30) er ledere. Det vil betyde, at der vil være 1,16 leder 

pr. medlem under 25 år. Der er som tidligere år accepteret 15 voksenmedlemmer som ledere. 

(Bilag 1 - Idrætsforeninger og Bilag 2 - Spejdere). 

 

Note 5 – "Initiativ- og Udviklingspuljen" - en pulje til udviklingsarbejde: 

I lov af 07.06.2011 forpligtes kommunerne jf. § 6 stk. 3 til at afsætte midler til udviklingsarbejde. Børne- og 

Kulturforvaltningen har valgt at afsætte 50.000 kr.  

 

Note 6 – Folkeoplysende voksenundervisning: 

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er fordelt efter de principper, som er indeholdt i de 

retningslinjer, som blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. august 2015. 

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning udbetales i rater med 75 % pr. 1. januar 2021 og 25% pr. 

1. juli 2021. 

Dækningsprocenten er sat til 100%. 

 

Note 7 - Ekstraordinære tilskud til voksenundervisning og Covid-19 tiltag m.m. 

Der er etableret en pulje til ekstraordinære tilskud til voksenundervisning m.m. Puljen skal også være med 

til at støtte aftenskolerne i forhold til forskellige tiltag vedrørende covid-19. Ansøgningsfrist om tilskud fra 

puljen er den 1. september 2021. 

Puljen kan kun søges af aftenskoler, som i forvejen har modtaget tilskud til undervisning for 2021.  
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Note 8 – Tilskud til særlige grupper: 

 

 Pensionister  

 Arbejdsledige 

 Personer over 60 år uden arbejde  

 Personer på overgangsydelse 

 

Personer på overgangsydelse kan deltage på maksimalt 2 hold og modtage et tilskud på: 
 

 10,00 kr. pr. undervisningstime på almene hold, handicap hold og instrumentale hold  

 25,00 kr. pr. foredragstime 

 13,50 kr. pr. time til motions- og bevægelsesfag herunder yoga. 

 

Det skal bemærkes, at der i de gældende regler er anført, at såfremt det samlede forbrug overstiger de 

meddelte bevillinger, vil den enkelte aftenskole få kompensation, idet merudgiften finansieres ved en 

reduktion i tilskudsrammen til undervisning i det efterfølgende finansår. Tilsvarende vil et mindre forbrug 

blive tilført tilskudsrammen, jf. i øvrigt retningslinjernes § 14. 

 

Der er medregnet de forventede deltagertimer for 2021. Regionalskoleordningen: 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5, stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er 

hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed, samt yde tilskud til nedsættelse af 

egenbetalingen til pensionister mv. 

Med virkning fra 1. januar 2006 har Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune overtaget udbetalingen 

af tilskud til undervisning for nedenstående regionale handicapskoler, hvilket har medført en betydelig 

forenkling for den enkelte aftenskole og primærkommune. 

Der afsættes ikke penge via rammen til undervisning, men via ”Mellemkommunale betalinger”. Godkendte 

regionalskoler: 

 

 Invalideredes Oplysnings Forbund – IOF  

 Specialundervisning for voksne i Storkøbenhavn – SUKA 

 

Regionalskolerne vil fortsat kunne ansøge om tilskud til særlige grupper og få stillet gratis lokaler til 

rådighed jf. de vedtagne regler herfor.  

(Bilag 3: Aftenskoler - Tilskud til særlige grupper, jfr. retningslinjernes § 15) 

 

Note 9 – Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. § 15 "Rødovreordningen": 

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige foreningers ansøgninger og vurderet hver enkelt 

ansøgning. Alle har stort set fået opfyldt deres ønsker. Taksterne blev sidste år forhøjet således: 

 

 Persontilskud med trænerløn: fra 304 kr. til 377 kr.  

 Persontilskud uden trænerløn: fra 230 kr. til 303 kr. 

 
Leder- og Instruktør uddannelse: 

 

 Idrætsforeninger - fra 34 kr. til 60 kr. og  

 spejdergrupper - fra 106 kr. til 132 kr. 

 
Grupperejser er taksterne: 

 

 Idrætsforeninger - 184 kr.  

 Spejdergrupper - 372 kr. 

 
Følgende foreninger er blevet reduceret i tilskuddet på grund af reglen om at persontilskud ikke må være 
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større end kontingent betalingen for foreningens medlemmer under 25 år: 
 

 Fri Fælles Islev 

 DUI Leg- og Virke, Rødovre afd. 

 Nakada Budo 

 
(Bilag: 1 - Tilskud Rødovreordningen + lokaletilskud - idrætsforeninger 2021 + Bilag 2: 

Rødovreordningen + lokaletilskud 2021 - spejdere. 

 

Note 10 - Venskabsbyordningen: 

Til Venskabsbyordningen er der afsat 15.000 kr.  

Note 11 - Pulje til ekstraordinære tilskud: 

Den ekstraordinære tilskudspulje er på 180.000 kr. 

Formålet med puljen er at yde ekstraordinært tilskud til leder- og instruktøruddannelse, grupperejser og 

transport. Ansøgning kan finde sted den 1. maj og 1. november 2021. 

Herudover kan puljen bruges til nye foreninger, initiativer og projekter af særlig karakter.  

 

Note 12 - Rødovre Concert Band: 

Beløbet er uændret i forhold til 2020. 

 

Note 13 - Udstyrs- og akutpulje: 

Der afsættes i alt 130.410 kr. til indkøb af udstyr- og akutpulje, som kan anvendes i forbindelse med afvikling 

af kultur i byens rum, julemarked, børnefestival, foreningsarrangementer m.v., således at alle parter for 

fremtiden kan spare på lejeudgiften. 

 

Note 14 - Tilskud til inventar (aftenskoler) 

Puljen kan søges af aftenskolerne til inventar og udstyr til brug for undervisning. Ansøgning om tilskud til 

puljen kan finde sted den 1. maj og 1. oktober. 

 

Note 15 - Fælleskommunal Handicapidrætspulje: 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2013 sag nr. 19, blev det vedtaget at tilslutte sig den 

fælleskommunale idrætspulje - en pulje med det formål at medvirke til igangsættelse af idrætstilbud for 

særligt ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge. Udgiften til den fælleskommunale 

idrætspulje udgør 50 øre pr. indbygger pr. år og beløbet tages fra rammen til folkeoplysning. Puljen er 

uændret i forhold til 2020. 

 

Note 16 - Tilskud til handicappede 

Puljen skal anvendes til ekstraordinært udgifter i forbindelse med aktiviter for medlemmer med handicap. 

 

Note 17 - Stratetisk samarbejde om børn- og unge i idrætsforeningerne 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. oktober 2019 blev det anbefalet, at Rødovre Kommune indgår i 

et nærmere aftalt strategisk samarbejde om, at flere børn og unge skal blive en del af de lokale 

idrætsfælleskaber, samt at der over en 4-årig periode afsættes 250.000 kr. pr. år fra folkeoplysningsudvalgets 

rammen. 

 

Note 18 - Folkeoplysningspolitikken 

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. marts 2019 blev folkeoplysningspolitikken for 2019-2022 godkendt. 

Politikken indeholder 4 konkrete indsatsområder, som der skal arbejdes med frem til og med 2022.  

 

Note 19 - Fritidspasordning - en del af partnerskabsaftalen 

Der er afsat 100.000 kr. til etablering af Fritidspasordning til børn og unge som ikke har den nødvendige 

opbakning fra hjemmet eller de økonomiske forudsætninger for at betale kontingent og udstyr i et 

foreningsfællesskab. Disse børn og unge skal have mulighed for at søge støtte i en fritidspasordning. 

Fritidspasordningen skal være let tilgængelig og med hurtig sagsbehandling, så børn og unge på vej ind i et 
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foreningsfællesskab, hurtigt kan få støtte og hjælp ind i et organiseret fællesskab. 

Folkeoplysningsudvalget vil i 2021 skulle behandle sagen, om hvorledes ordningen kan realiseres.  

 

Note 20 - Pulje til Trænertilskud - "Voksen" idrætsforeninger 

Vi har fået en henvendelse fra foreningen Gå, lunt og løb, om at det er dyrt for de mindre 

"voksenidrætsforeninger", at skulle uddanne trænere. Vi har derfor afsat en pulje på 40.000 kr., som et 

forsøg i 2021, så der kan søges tilskud til træneruddannelse. Der udarbejdes retningslinjer for hvem og hvor 

meget der kan søges til, som sendes ud til foreningerne. Ansøgningerne godkendes administrativt. 

 

Note 21 - Afsætning af midler til etablering af Esport/gamerhus 

Der afsættes 333.600 kr. til etablering af Esport/gamerhus, såfremt at ansøgningen godkendes. Behandles 

som et særskilt punkt på dagsorden. 

 

Note 22 - Covid-19 tiltag for foreninger 

På grund af Covid-19 situationen, afsættes der 100.000 kr., i en pulje til ekstraordinære tiltage i forbindelse 

med de udfordringer Covid-19 giver foreningslivet i hverdagen. Ansøgningerne behandles i 

Folkeoplysningsudvalget. Der udarbejdes materiale, som sendes ud til foreningerne. 

Generelt: 

Det skal bemærkes, at de enkelte foreningers ansøgninger vil blive medbragt (elektronisk) til 

Folkeoplysningsudvalgets møde, den 17. november 2020. Såfremt det enkelte medlem af 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at se ansøgningerne inden mødet, kan pågældende møde i Børne- og 

Kulturforvaltningen og gennemgå de enkelte ansøgninger. 

 
Lov- og plangrundlag 
Fordeling af rammen til folkeoplysning efter Folkeoplysningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 
Tidsplan 
2021. 

 
 

Bilag 

 Fordeling for 2020 Foreninger 

 Fordeling for 2021 - spejdere lokaletilskud m.m. - FOU 

 Fordeling for 2021 - Aftenskoler - FOU 

 

 

33. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 
Taget til efterretning. 
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