
 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 
Referat 

  
 19. januar 2021, kl. 17.00 i Microsoft Teams.  
 

 

Mødedeltagere 
 

 

Formand 

 
 

Medlemmer 

Lene Due (A) Birgitte 

Glifberg (A) 

Kenneth Rasmussen (F) 

Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball 

Klub 

Dan Larsen (M) - AOF 

Peter Folmer Porgaard (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 Islev 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub 

Preben Riel (T) - Seniorrådet   

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet  

Henning Foss (T) – Frivilligcentret 

 

Der var afbud fra 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, 

sag 1-7 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 1-7  

Henning Foss (T) – Frivilligcentret, sag 1-7  

John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 5 
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Åben dagsorden 

1. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Nye medlemmer i udvalget – Lisbeth Nielsen, FDF Islev og Karin Finner Madsen, RS Volley 

2. Status på COVID-19 

3. Status på partnerskabsaftalen med DGI 

4. Orientering om udviklingen af ny Idrætspolitik 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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2. Ansøgning om tilskud fra "Initiativ- og udviklingspuljen" til 

projekt "Gymnastikken ud til borgerne" 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre og Omegns Gymnastikforening ansøger om tilskud på 36.525 kr. fra 'Initiativ- og 

udviklingspuljen' i forbindelse med opstart af projekt 'Gymnastikken ud til borgerne'. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 36.525 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) har søgt og fået 250.000 kr. fra Salling fonden til et 

mobilt bevægelses-og oplevelsesprojekt 'Gymnastikken ud til borgerne'. 

Donationen fra Salling Fondene går til anskaffelse af en trailer, gymnastik- og bevægelsesredskaber, samt 

en masse rekvisitter. 

Med initiativet 'Gymnastikken ud til borgerne' ønsker ROG at tage et større socialt ansvar i vores 

lokalområde, og projektet har to primære formål: 

1. Ønsket om at synliggøre foreningslivet for Rødovres borgere og værdien af at være en del af et 

sundt fællesskab, samt at 

 
 

motivere flere borgere til mere bevægelse, 

få flere til at deltage i foreningslivet generelt samt 

skabe sundere fysiske og mentale rammer for flere borgere. 

 
1. ROG ønsker at fastholde særlige grupper af deres medlemmer. Det mobile bevægelses- og 

oplevelsesprojekt aktiverer i høj grad ROG´s opvisningshold, og giver opvisningsholdet de bedste 

rammer for at lave opvisninger for børn, unge og ældre i Rødovre og omegn. De vil herved 

forsøge at fastholde målgruppen, de unge piger, ved fortsat at kunne motivere dem med 

spændende og sjove aktiviteter i et nutidigt setup med det bedste indenfor gymnastikredskaber. 

I samarbejde med Rødovre Kommune og de ansvarlige for forskellige borgergrupper vil ROG lave 

pakkeløsninger, hvor de vil specificere konkrete tilbud, indhold, formål og priser. 

ROG arbejder på at få følgende samarbejdspartnere: Boligselskaber, plejehjem, skoler og institutioner og 

div. events. 

Projektet henvender sig til børn, unge og voksne og de forventer, at der deltager over 500 personer i 

den ca. 2 årige periode, som projektet løber over. 

ROG søger 'Initiativ og udviklingspuljen' om en 'restfinansiering' på 36.525 kr., så alle redskaberne til 

projektet således er blevet finansieret. 
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Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsudvalget 

 
Økonomiske konsekvenser 

36.525 kr. 

 
Tidsplan 

2021 

 
 

Bilag 

1. budget.rog1 

2. Ansøgning ROG uden navn - Initiativ og udviklingspuljen 
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3. Boldklubben Avarta ansøger om ekstraordinært tilskud ifm. 

manglende indbetaling af licenspenge fra G.E.Avarta. 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Boldklubben Avarta ansøger ekstraordinært om et tilskud på 46.000 kr. i forbindelse med manglende 

indbetaling, fra Green Entertainment A/S, ifm. brugen af klubbens licens. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 46.000 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Boldklubben Avarta ansøger ekstraordinært om at få dækket en manglende indtægt på 46.000 kr., som 

de skulle have haft fra Green Entertainment A/S. 

Som del af samarbejdsaftalen mellem Boldklubben Avarta og Green Entertainment A/S, selskabet bag 

klubbens 2. divisionshold, betaler Green Entertainment et årligt beløb på kr. 46.000 kr. for anvendelse af 

Boldklubben Avarta’s licens. 

Green Entertainment har meddelt klubben, at de som følge af COVID-19 ikke er i stand til at betale 

beløbet i 2020. 

Til orientering er der ved fordelingen af midler til 2021 afsat 100.000 kr. til dækning af 

COVID-19-tiltag/udfordringer for foreningslivet. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven - Fordeling af rammen for 2021 - Pulje til COVID-19 tiltag/udfordringer. 

 
Økonomiske konsekvenser 

46.000 kr. 

 
Tidsplan 

2021 

 
 

Bilag 

1. BK. Avarta - ansøgning om ekstraordinært tilskud - Licens 
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4. Stikprøvekontrol for 2020 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Udvælgelse af to foreninger til stikprøvekontrol for 2020 - Tilskud fra Folkeoplysningsloven. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at der udvælges to foreninger, 

2. at udvælgelsen foregår ved lodtrækning samt 

3. at en af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer fungerer som bisidder. 

 
Beslutning 

Der blev udtrukket to foreninger til stikprøvekontrollen, Boldklubben Vest og Red Devils Skater 

Hockey. Birgitte Nielsen blev valgt som bisidder. 

 
Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget at udtage en til to foreninger til stikprøvekontrol pr. kalenderår. 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der udvælges to foreninger og at dette foregår ved 

lodtrækning på mødet. 

Børne- og Kulturforvaltningen vil indkalde de to foreninger til møde i forvaltningen og i den forbindelse 

skal der, blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer, vælges en bisidder. 

 
Lov- og plangrundlag 

Retningslinjer for tilskud til det frie folkeoplysende foreningsarbejde i Rødovre Kommune, i henhold til 

Folkeoplysningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

Marts - maj 2021 
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5. Gigtskolen ansøger om tilskud til igangsættelse af hold med 

kun 4 deltagere 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Gigtskolen ansøger om tilskud til at igangsætte hold med kun fire deltagere. Formålet er at kunne 

fastholde aktivitetsniveauet for især de mange ældre og handicappede, der gør brug af aftenskolens 

tilbud. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ansøgningen godkendes, 

2. at tilskuddet udbetales ratevis forud samt 

3. at der aflægges regnskab for de faktiske udgifter 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Ved ansøgning af 11. december 2020 har Gigtskolen ansøgt om tilskud til at igangsætte hold med kun 

fire deltagere. Formålet er at kunne fastholde aktivitetsniveauet for især de mange ældre og 

handicappede, der gør brug af aftenskolens tilbud. 

Gigtskolen ønsker med ansøgningen at kunne igangsætte hold med kun fire tilmeldte deltagere. Normalt 

vil hold før blive igangsat med seks deltagere, hvilket er det antal, der gør, at der er økonomisk balance 

ved gennemførelse af de respektive hold. 

Det fremgår af ansøgningen, at Gigtskolens administration og undervisere har erfaret, at mange, især 

ældre og handicappede, kun kommer ud af deres lejligheder og dyrker sociale kontakter ved deres 

deltagelse i aftenskolens kurser. 

Ved imødekommelse af ansøgningen vil det give mulighed for at gennemføre hold/kurser på trods af den 

konstaterede tilbageholdenhed og usikkerhed, der ses blandt de ældre og handicappede borgere på 

grund af COVID-19. 

Gigtskolen forventer at igangsætte 34 hold i december 2020 frem til og med forårssæsonen. Med en 

reduceret deltagelse på holdene forventer aftenskolen et indtægtstab på 120.750 kr. 

Ved en efterfølgende korrespondance har Gigtskolen meddelt, at de har foretaget nogle ændringer i 

beregningen af tilskuddet, som bevirker, at de søger om 60.252 kr frem for 120.750 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Udgiften afholdes indenfor den samlede ramme til folkeoplysning. 

 
Tidsplan 

Tilskuddet dækker forårssæsonen 2021. 
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Bilag 

1. Ansøgning fra Gigtskolen om tilskud til igangsættelse af hold med færre deltagere 
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6. Midlertidige støtteforanstaltninger til den fri folkeoplysende 

virksomhed som følge af covid-19 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om midlertidig støtte til de folkeoplysende foreninger 

som følge af COVID-19. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at indbetalinger til 'Reklameordningens 15%-pulje' suspenderes yderligere i kalenderåret 2021, 

2. at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud i 2020, inkl. tilskud til særlige målgrupper til trods 

for færre aktiviteter, færre deltagere og aflysninger forårsaget af myndighedernes anbefalinger 

om håndtering af smitterisiko, 

3. at aftenskolerne skal aflægges tilskudsregnskaber som vanligt samt 

4. at tilskudsregnskabet for aftenskolerne i 2019 lægges til grund for tilskudsberegningen for 2022 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

I marts måned 2020 blev samfundet mere eller mindre lukket ned på grund af pandemien. En nedlukning 

som har haft store konsekvenser for forenings- og aftenskoleområdet. Alle de folkeoplysende aktiviteter 

og faciliteter blev lukket for at forhindre smittespredning. 

I løbet af maj blev det muligt at starte med udendørs aktiviteter i mindre grupper, og i løbet af juni blev 

der åbnet for indendørsaktiviteter samt undervisning med forbehold for, at der blev taget hensyn til 

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

I efteråret har der på grund af stigning i smittetallet igen været lukket for foreningernes og 

aftenskolernes brug af offentlige lokaler i en periode, og skærpelser af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 

personer blev indført. Den 5. januar 2021 blev forsamlingsforbuddet skærpet yderliger fra 10 til 5 

personer. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 drøftede udvalget coronasituationens konsekvenser 

for foreningerne og aftenskolerne. Det blev besluttet, at følge Kulturministeriets bekendtgørelse om 

muligheder for fastholdelse af tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom de folkeoplysende aktiviteter 

ikke gennemføres. 

Det blev endvidere besluttet at suspendere idrætsforeningernes indbetalinger til 'Reklameordningens 

15%-pulje' i kalenderåret 2020. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. september 2020 blev det på baggrund af en ansøgning fra 

Rødovre Aftenskolers Samråd besluttet, at aftenskolerne kan beholde tilskud til 10% debatskabende 

midler, uanset om der har været en aktivitet. 

Efterfølgende har Kulturministeren i brev af 8. oktober 2020 til landets kommuner igen opfordret 

kommunerne til at benytte de muligheder, som bekendgørelsen giver, for fortsat at hjælpe de 

folkeoplysende foreninger. 

Det kan oplyses, at aftenskolerne, til trods for muligheden for hjælp fra støttepakker og de 



9 

 

 

ekstraordinære kommunale lempelser, er udfordret med en række udgifter til f.eks. lokaler og 

administration, uanset om deres aktiviteter aflyses. 

Som følge af ovenstående, og inspireret af København, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe Kommune, 

vil Børne- og Kulturforvaltningen foreslå, at aftenskolerne kan beholde det oprindeligt afsatte tilskud i 

2020 uanset nedgang i aktiviteterne. Der skal dog aflægges tilskudsregnskaber som vanligt. Af 

regnskaberne skal det fremgå, hvis der er indtægter fra statslige hjælpepakker. Det er en forudsætning, 

at hvis der opnås kompenation for tab fra statslige hjælpepakker, kan der ikke anvendes tilskud til det, 

der er kompenseret for. 

Det er forventeligt, at de nuværende begrænsninger såsom krav om ekstra plads til aktiviteter, 

skærpelse af forsamlingsforbuddet i perioder, begrænsninger i store forsamlinger, færre deltagere og 

færre store arrangementer fortsætter hele vinteren og ind i foråret. Derfor må foreninger og 

aftenskoler fortsat tilpasse deres aktiviteter til nye vilkår, herunder hvordan aktiviteter organiseres og 

hvad angår økonomi. 

 
Lov- og plangrundlag 

Kulturministeriets bekendtgørelse af 30. marts 2020 om muligheder for fastholdelse af tilskud til 

foreninger og aftenskoler. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Forslag om midlertidig støtte til de folkeoplysende foreninger som følge af COVID-19 er udgiftsneutral 

for Rødovre Kommune, da tilskud er udbetalt indenfor budget 2020. 

 
Bilag 

1. Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som.pdf 
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7. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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