
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 
Den 19. april 2022 Kl. 16:30  

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 

 

 
Der var afbud fra 

John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 19-24 
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Åben dagsorden 
19.   Meddelelser 

Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Borgmester Britt Jensen vil på mødet overrække et beløb fra Team Rødovre til 

”Reklameordningens 15%´s pulje”. 

2. Gennemgang af DIF og DGI´s nye tal v/Morten Dam Vestergaard. 

 

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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20. Genoptagelse af sag nr. 14 fra Folkeoplysningsudvalgets 

møde den 22. marts 2022 – Udpegning af repræsentant til 

Integrationsrådet for perioden 2022 – 2025 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Genoptagelse af sag nr. 14 fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2022 - Udpegning af en 

repræsentant og en suppleant til Integrationsrådet for perioden 2022 - 2025. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at der udpeges en repræsentant samt en suppleant til Integrationsrådet for perioden 01.01.2022 - 

31.12.2025. 

 

Beslutning 
Ingen valgt, men Folkeoplysningsudvalget vil gerne inviteres ind, hvis der skulle komme noget på 

dagsorden omkring folkeoplysningsområdet på Integrationsrådets dagsorden. 

 

Sagsfremstilling 
Genoptagelse af sag nr. 14 fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2022 - Udpegning af en 

repræsentant og en suppleant til Integrationsrådet for perioden 2022 - 2025. 

Da der på mødet ikke kunne findes nogle kandidater, genoptages sagen igen. 

 

Lov- og plangrundlag 
Forretningsorden for Integrationsrådet. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 

Tidsplan 
2022 - 2025 

 
 

Bilag 
3. Integrationsrådet - Forretningsorden 
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21. Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om ikke at skulle 

indbetale til Reklameordningens 15%´s pulje i forbindelse med et 

sponsorprojekt 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om ikke at skulle indbetale til "Reklameordningens 15%´s 

pulje" i forbindelse med et sponsorprojekt. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen ikke imødekommes. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger om at få lov til at undlade at indbetale til 

"Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med opsætning af en sponsorvæg i Rødovre Skøjte 

Arena. 

Projektet hedder "2610-navneskilt" og koster 2.610 kr. incl. moms. "2610-navneskilt" tilbydes både til 

privatpersoner og firmaer. 

Da prisen kun er 2.610 kr., ønsker Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub at undgå at indbetale 15% af dette 

beløb til "Reklameordningens 15%´s pulje". 

Der er pt. ikke mange penge i "Reklameordningens 15%´s pulje". Forvaltningen vil derfor anbefale, at 

ansøgningen ikke imødekommes. 

Til orientering kan det oplyses, at Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub er en af de foreninger, der gør 

mest brug af "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med deltagelse i DM for mange af deres 

ungdomshold. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Regler for opsætning af reklamer i hallerne". 

 

Økonomiske konsekvenser 
Det endelige beløb kan pt. ikke opgøres, da klubben ikke ved, hvor mange sponsorater de sælger. 

 

Tidsplan 
2022. 

 
 

Bilag 
4. Ansøgning fra RSIK - Projekt 2610 
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22. Rødovre Floorball Club ansøger "Reklameordningens 15%´s 

pulje" om tilskud i forbindelse med klubbens herrers deltagelse i 

Final4 pokalfinale og DM 2022 
Beslutningskompetence: FOU 

 

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

klubbens herrers deltagelse i Final4 pokalfinale og DM 2022. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på i alt 31.535 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med 

klubbens herrers deltagelse i Final4 pokalfinalen og DM 2022. 

Der søges om tilskud til: 

DM 2022 for herrer 

Sted: Frederikshavn 

Periode: 26. - 27. marts 2022 (1 overnatning) 

Antal deltagere: 25 spillere 

Antal ledere: 2 

Fortæring: 85 kr. x 27 personer x 1 overnatning = 2.295 kr. 

Overnatning: 150 kr. x 27 personer x 1 overnatning = 4.050 kr. 

Transport: 250 kr. x 27 personer = 6.250 kr. (max beløb) 

Underskudsgaranti = 12.595 kr. 

Final4 pokalfinalen 

Sted: Frederikshavn 

Periode: 22. - 24. april 2022 (2 overnatninger) 

Antal deltagere: 25 spillere 

Antal ledere: 2 

Fortæring: 85 kr. x 27 personer x 2 overnatning = 4.590 kr. 

Overnatning: 150 kr. x 27 personer x 2 overnatning = 8.100 kr. 

Transport: 250 kr. x 27 personer = 6.250 kr. (max beløb) 

Underskudsgaranti = 18.940 kr. 

Underskudsgaranti for begge finaler jf. retningslinjerne 31.535 kr. 
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Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
31.535 kr. 

 

Tidsplan 
Marts og april 2022. 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning fra RFC - Final4 pokalfinale og DM 2022 
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23. Fordelingsprincipper for fordeling af haller og gymnastiksale - 

Afholdelse af en workshop 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Afholdelse af workshop om nyt fordelingssystem for haller og gymnastiksale. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at der afholdes en workshop for foreninger om et nyt fordelingssystem for haller og gymnastiksale. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen har fået en del henvendelser omkring det nuværende fordelingssystem for 

haller og vil derfor foreslå, at der afholdes en workshop omkring foreningernes ønsker til et nyt 

fordelingssystem for haller og gymnastiksale. 

Ideer til, hvad der bl.a kan drøftes på workshoppen: 
 

Foreningernes ønsker til et nyt fordelingssystem - Hvordan skal det se ud set ud fra deres 

forening? 

Hvem skal have adgang til haller og gymnastiksale og hvordan kommer nye foreninger ind? 

Hvilke medlemmer skal tælle med i fordelingen af haller og gymnastiksale, og er der nogle, der 

ikke skal tælle med? 

Hvordan fordeles tiderne mellem handicappede, børn/unge, folkeoplysende voksenundervisning, 

seniorer og elite - hvem må træne hvor/hvornår? 

 
Der kommer en analyse af kapacitet, udnyttelsesgrader, visioner, idrætstendenser samt en generel 

kortlægning af muligheder for udvikling af de fysiske rammer for idræt og motion i Rødovre Kommune, 

som også kan komme til at spille ind i arbejdet. 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at mødet afholdes torsdag den 1. september 2022 kl. 17.30 - 

20.30 i lokalet Loen på Rødovregaard (samt yderligere lokaler til workshop), og at der undersøges 

muligheden for at få en facilitator udefra til at facilitere mødet. 

Der vil blive sendt invitationer ud til alle foreninger, der har med idræt at gøre, og hver forening kan 

tilmelde 1-2 personer til mødet, dog vil der være mulighed for at større foreninger kan få flere med. Alle 

tilmeldte vil inden mødet få tilsendt materiale til dagen, herunder også de nuværende retningslinjer og 

oversigt over belægningsgraden. 

 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Mindre beløb til afholdelse af workshoppen og/eller ingen. 
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Tidsplan 
2022. 
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24. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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