
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

Den 18. august 2021, Kl. 17:00 I Rødovrehallen, møde 1 

 

Mødedeltager 

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 

Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske forening, sag 47-51 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 47-51 

   



 

Åben dagsorden 

47. Meddelelser 

Beslutningskompetence: FOU 

Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Anlægsprioriteringer 

2. Partnerskabsaftalen 

3. Foreningskoordinator 

 

Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

  

  



 

48. Budgetforslag 2022 ff. 

Beslutningskompetence: FOU 

Sagens kerne 

Orientering om budgetforslag 2022 ff, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling. 

Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling 

I henhold til tidsplan for budgetprocessen er budgetforslaget lagt ud på kommunens hjemmeside til 

alle interesserede. 

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og 

budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet. 

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen 

vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige 

overblikstabeller over budgettet. 

Til brug for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt en kopi af budgetforslaget for hele kultur-og 

fritidsområdet. 

Budgettet for folkeoplysning 2022 ff er på 9.701.619 kr. 

Lov- og plangrundlag 

Styrelseslovens § 37 - 40 og lov om støtte til folkeoplysningsudvalget. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Tidsplan 

Budgetforslag 2022 - Kultur- og Fritidsområdet. 

Bilag 

1. Budgetforslag 2022ff - Kultur-og Fritidsudvalgets område 

  



 

49. Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om forlængelse af de midlertidige 

støtteforanstaltninger 

Beslutningskompetence: FOU 

Sagens kerne 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om, at de midlertidige støtteforanstaltninger til 

aftenskolevirksomheden fortsætter frem til den 31. december 2021 som følge COVID-19 og den 

dertilhørende nedlukning. 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,  

at ansøgningen ikke imødekommes. 

Beslutning 

Godkendt. 

Sagsfremstilling 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om, at de midlertidige støtteforanstaltninger til 

aftenskolevirksomheden fortsætter frem til den 31. december 2021 som følge COVID-19 og den 

dertilhørende nedlukning. 

Baggrunden for ansøgningen er, at COVID-19 fortsat har store økonomiske konsekvenser for 

aftenskolerne, og at dette ser ud til at fortsætte frem til udgangen af 2021. 

Aftenskolerne har været lukket ned i perioden 9. december 2020 til den 21. maj 2021, hvilket har 

betydet, at alle aftenskolernes forårshold ikke kunne gennemføres. I denne periode har 

aftenskolerne tilbagebetalt al deltagerbetaling samtidig med, at driftsudgifterne til administration, 

husleje mm. skulle opretholdes. 

Aftenskolerne forventer, at nedlukningen endvidere vil betyde, at en del af aftenskolernes 

efterårshold ikke vil blive gennemført, og at det ikke forventes, at deltagerne vil tilmelde sig 

aftenskolernes kurser i samme omfang som før COVID-19. 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger derfor om: 

1. at de 10% til debatskabende aktiviteter kan indgå som en del af aftenskolernes daglige drift 

og administration frem til 31. december 2021. 

2. at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud, selvom aktiviteter før den 31. december 2021 

ændres, indskrænkes eller aflyses som følge af COVID-19. 

3. at der ydes 100% lokaletilskud til bassinleje af Vestbadet frem til den 31. december 2021. 

Dette punkt blev imødekommet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april 2021. 



 

Ansøgningen er en forlængelse af tidligere godkendte hjælpeforanstaltninger. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. januar 2021 blev det besluttet, at aftenskolerne kan 

fastholde deres tilskud for hele 2020 til trods for færre aktiviteter, færre deltagere og aflysninger 

som følge af COVID-19. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. februar blev det besluttet, at aftenskolerne kan beholde 

deres tilskud frem til den 1. juli 2021, selvom deres aktiviteter ændres, indskrænkes eller aflyses 

som følge af COVID-19. På mødet blev det ligeledes besluttet, at der ydes ekstraordinært 100% 

lokaletilskud til bassinleje i Vestbadet frem til den 1. juli 2021. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april 2021 blev det besluttet, at aftenskolerne kan 

fastholde deres tilskud frem til den 31. juli 2021. På mødet blev det besluttet, at der ydes 

ekstraordinært 100% lokaletilskud til bassinleje i Vestbadet frem til den 31. december 2021. Her 

blev det endvidere besluttet, at forudsætningen, for at aftenskolerne kan beholde deres 

lokaletilskud, er, at de har haft en udgift til lokalet. 

Det skal bemærkes, at Kulturministeriets bekendtgørelse fra marts 2020 har været en 

forudsætning for, at kommunerne har kunnet dispensere Folkeoplysningsloven og oprette 

midlertidige støtteforanstaltninger til den folkeoplysende voksenundervisning. Kulturministeriets 

bekendtgørelse blev af hyrdebrev den 17. marts 2021 forlænget frem til den 31. juli 2021. 

Da Kulturministeriets bekendtgørelse fra marts 2020 ikke er blevet forlænget som følge af, at 

samfundet nu genåbnes, anbefaler Børne-og Kulturforvaltningen samme linje som ministeriets, 

hvorfor det indstilles, at ansøgningen fra Rødovre Aftenskolers Samråd ikke imødekommes. 

Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen yderligere konsekvenser. 

Såfremt ansøgningen godkendes, vil punkt 1 og 2 i ansøgningen ikke medføre yderligere 

økonomiske konsekvenser, da tilskud allerede er udbetalt inden for budget 2021. 

Punkt 3 har ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Punktet blev godkendt på 

Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. april 2021. 

Tidsplan 

Ingen. 

 

 



 

Bilag 

1. Ansøgning RAS-FOU 18.08.2021 

  

  



 

50. Godkendelse som forening - B3B Rødovre Basket 

Beslutningskompetence: FOU 

Sagens kerne 

B3B Rødovre Basket ansøger om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre 

Kommune. 

Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen drøftes. 

Beslutning 

Ansøgningen ikke imødekommet. 

Sagsfremstilling 

B3B Rødovre Basket har ansøgt om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Rødovre 

Kommune. 

Foreningen er startet op i Københavns Kommune, men har den 30. juni 2021 startet en lokal 

afdeling i Rødovre. 

Foreningens formål er at få flere til at dyrke basketball, at styrke fællesskabet og det sociale liv i 

foreningen, samt at fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i 

foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. 

Foreningen består på nuværende tidspunkt af 171 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra 

Rødovre. Foreningssammensætningen er 87 medlemmer over 25 år og 84 medlemmer under 25 

år. 

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

medlemmer ikke kommer fra Rødovre. 

Den aktivitet, foreningen dyrker, er basket for børn og unge, som ikke er et tilbud, vi har i 

forvejen i kommunen. Ud fra det perspektiv vil det være en god forening at godkende, da 

foreningen vil kunne rumme både aktiviteter for piger, samarbejde mellem skoler mm, hvilket 

læner sig godt op af vores partnerskabsaftale med DGI og vores kommende idrætspolitik. 

Foreningen søger om lokaler på Rødovre Gymnasium samt evt. gymnastiksale på skolerne. 

Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven 



 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Tidsplan 

2021 og frem 

Bilag 

1. Vedtægter B3B Rødovre Basket 

2. Referat for stiftende generalforsamling - B3B Rødovre Basket 

  

  



 

51. Diverse 

Beslutningskompetence: FOU 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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