
 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 
Den 20. april 2021, kl. 17:00 I Microsoft Teams 

 

 

Mødedeltagere 
 

 

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 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 25-30 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 25-30 

 Henning Foss (T) – Frivilligcentret, sag 25-30  

Dan Larsen (M) - AOF, sag 26 

Preben Riel (T) - Seniorrådet, sag 26-30  

Peter Folmer Posgaard (M) - AOF, sag 26  

Birgitte Glifberg (A), sag 26 
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Åben dagsorden 

25. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Status på COVID-19 

2. Orientering om større arrangementer 1. halvår 2021 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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26. AOF Rødovre ansøger om tilskud til færdiggørelse af nye 

rammer for undervisning i fysisk og mental sundhed 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

AOF Rødovre ansøger om tilskud til færdiggørelse af nye rammer for undervisning i fysisk og mental 

sundhed. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2021. 

 
Beslutning 

Indstilles godkendt. 

AOF´s repræsentanter burde ikke have haft mulighed for at ytre sig inden de forlod mødet. 

 
Sagsfremstilling 

AOF Rødovre ansøgte den 8. marts 2021 om et tilskud på 47.903 kroner 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 

20.000 kr. fra "Inventar og udstyrspuljen på aftenskoleområdet". 

For at kunne gennemføre færdiggørelsen af de nye rammer til undervisning i fysisk og mental sundhed 

ansøger AOF Rødovre om et yderligere tilskud på 27.903 kr., svarende til den beløbsandel fra den 

tidligere ansøgning, som ikke blev bevilget ved mødet i Folkeoplysningsudvalget den 23. marts 2021. 

Formålet med ansøgningen er at etablere egnede faciliteter til undervisning i bl.a. yoga og andre 

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

I ansøgningen lægger AOF Rødovre vægt på, at motion og bevægelse er blevet et eftertragtet fag og 

specielt yoga- og bevægelsesfagene bliver mere og mere efterspurgt af borgerne. En forudsætning for en 

succesfuld undervisning er, at aftenskolen kan tilbyde egnede lokaler og udstyr. 

AOF Rødovre søger om tilskud fra "Den ekstraordinære pulje til voksenundervisning og COVID-19 

tiltag mm.". Da puljens midler er ved at være brugt op, indstiller forvaltningen, at ansøgningen behandles 

på Folkeoplysningsmødet den 15. juni, så der er tid til at modtage eventuelle nye ansøgninger til puljen, 

og at Folkeoplysningsudvalget får mulighed for at tage samlet stilling og eventuelt prioritere mellem 

ansøgninger til puljen. 

Det skal nævnes, at AOF Rødovre tidligere har modtaget tilskud til ombygning og istandsættelse af nyt 
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lejemål på Højnæsvej 61. I efteråret 2020 har AOF Rødovre modtaget 676.889,84 kroner inklusiv moms. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

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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27. IOF ansøger om tilskud til køb af tre nye computere til deres 

undervisningshold i EDB 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

IOF ansøger om tilskud til køb af tre nye computere til deres undervisningshold i EDB. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes. 

 

Beslutning 

Sagen udsat. 

 
Sagsfremstilling 

IOF ønsker at opdatere deres computere, så eleverne på deres EDB-hold kan blive undervist i de nyeste 

programmer. Skolen ansøger derfor om 13.875 kr. til køb af tre nye computere. 

Udgiften til computerne er: 

3 stk. computer á 3.700 kroner = 11.100 kr. 

Moms 25% = 2.775 kr. 

I alt = 13.875 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Udgifterne til ansøgningen kan finansieres gennem puljen til inventar og udstyr på aftenskoleområdet. 

Der er 42.000 kr. tilbage i puljen. Puljen er på i alt 62.000 kr. 

 
Tidsplan 

Ingen. 

 
 

Bilag 

1. Ansøgning fra IOF den 9. april 2021 
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28. RAS ansøger om forlængelse af midlertidige 

støtteforanstaltninger til aftenskolerne frem til den 31. juli 

2021 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om, at de midlertidige støtteforanstaltninger til 

aftenskolevirksomheden fortsætter som følge af COVID-19 og de medfølgende restriktioner. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at ansøgningen om, at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud til undervisning, særlige 

målgrupper, debatskabende aktiviteter og lokaletilskud, selvom aktiviteter før den 31. juli 2021 

ændres, indskrænkes eller aflyses som følge af COVID-19, godkendes samt 

2. at det ekstraordinære 100% lokaletilskud til bassinleje af Vestbadet forlænges frem til den 31. juli 

2021. 

 
Beslutning 

Indstilles godkendt, dog med den ændring at der ydes 100% i bassinleje til Vestbadet, gældende til 

31.12.2021. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om, at de midlertidige støtteforanstaltninger til 

aftenskolevirksomheden fortsætter som følge af COVID-19 og de medfølgende restriktioner. 

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

aftenskolerne, og at dette ser ud til at fortsætte frem til sommeren. 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger derfor om: 

1. at aftenskolerne kan fastholde deres tilskud til undervisning, særlige målgrupper, debatskabende 

aktiviteter og lokaletilskud, selvom aktiviteter før den 31. juli 2021 ændres, indskrænkes eller 

aflyses som følge af COVID-19 samt 

2. at forlængelsen af det ekstraordinære 100% lokaletilskud til bassinleje af Vestbadet fortsætter 

frem til udgangen af 2021. 

Ansøgningen er en forlængelse af tidligere godkendte hjælpeforanstaltninger. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 blev det besluttet at følge Kulturministeriets 

bekendtgørelse om muligheder for fastholdelse af tilskud til aftenskoler, selvom de folkeoplysende 

aktiviteter ikke gennemføres. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. september 2020 blev det besluttet, at aftenskolerne kan 

beholde deres tilskud til 10% debatskabende midler uanset, om der har været en aktivitet. 

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

deres tilskud i hele 2020 til trods for færre aktiviteter, færre deltagere og aflysninger som følge af 

COVID-19. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. februar 2021 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 
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til bassinleje af Vestbadet frem til den 1. juli 2021. 

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

at kommunerne kan dispensere Folkeoplysningsloven og oprette midlertidige støtteforanstaltninger til 

den folkeoplysende voksenundervisning. Kulturministeriets bekendtgørelse har hidtil været gældende 

frem til den 1. marts 2021, men har af hyrdebrev den 17. marts 2021 forlænget bekendtgørelsen frem til 

den 31. juli 2021. 

Det anbefales, at det ekstraordinære 100% lokaletilskud til bassinleje i Vestbadet forlænges frem til den 

31. juli 2021, og ikke til udgangen af 2021. Dette skal ses i lyset af, at Kulturministeriets bekendtgørelse 

er forlænget til den 31. juli 2021. 

Det skal yderligere bemærkes, at forudsætningen for, at aftenskolerne kan beholde deres lokaletilskud, 

er, at de har haft en udgift til lokalet. 

Merudgiften af lejeomkostninger til Vestbadet afhænger af aftenskolernes undervisningsaktivitet over 

sommeren. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Merudgiften af lejeomkostninger til Vestbadet 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 RAS den 19. marts 2021 
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29. Reklameordningens 15% pulje - Rødovre Floorball Club 

ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i pokal final4 

for klubbens herrer og damer 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud på 49.820 kr. i forbindelse med klubbens 1. dame- og 

herreholds deltagelse i pokal final4, som afholdes i Frederikshavn i dagene 16. - 18. april 2021. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 36.000 kr. 

 
Beslutning 

Indstilles godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud på 49.820 kr. i forbindelse med klubbens 1. dame- og 

herreholds deltagelse i pokal final4, som afholdes i Frederikshavn i dagene 16. - 18. april 2021. 

Der deltager 23 spillere og 2 ledere fra hver hold, i alt 50 personer. 

Jf. reglerne for "Reklameordningens 15%´s pulje" udløser ansøgningerne et tilskud på 36.000 kr., som 

fremkommer således: 

Fortæring: 50 deltagere x 85 kr. x 2 overnatninger= 8.500 kr. 

Overnatning: 50 deltagere x 150 kr. x 2 overnatninger= 15.000 kr. 

Transport: 50 deltagere x 250 kr. = 12.500 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 36.000 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 
Økonomiske konsekvenser 

36.000 kr. 

 
Tidsplan 

April 2021. 

 
 

Bilag 

1. RFC - Pokalfinal4 - Herre 

2. RFC - Pokalfinal4 - Damer 
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30. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 


	Folkeoplysningsudvalget
	Referat
	Mødedeltagere
	Formand
	Medlemmer


	Åben dagsorden
	25. Meddelelser
	Sagens kerne
	Indstilling
	Beslutning

	26. AOF Rødovre ansøger om tilskud til færdiggørelse af nye rammer for undervisning i fysisk og mental sundhed
	Sagens kerne
	Indstilling
	Beslutning
	Sagsfremstilling
	Lov- og plangrundlag
	Økonomiske konsekvenser
	Tidsplan
	Bilag

	27. IOF ansøger om tilskud til køb af tre nye computere til deres undervisningshold i EDB
	Sagens kerne
	Indstilling
	Beslutning
	Sagsfremstilling
	Lov- og plangrundlag
	Økonomiske konsekvenser
	Tidsplan
	Bilag

	28. RAS ansøger om forlængelse af midlertidige støtteforanstaltninger til aftenskolerne frem til den 31. juli 2021
	Sagens kerne
	Indstilling
	Beslutning
	Sagsfremstilling
	Lov- og plangrundlag
	Økonomiske konsekvenser
	Tidsplan
	Bilag

	29. Reklameordningens 15% pulje - Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud i forbindelse med deltagelse i pokal final4 for klubbens herrer og damer
	Sagens kerne
	Indstilling
	Beslutning
	Sagsfremstilling
	Lov- og plangrundlag
	Økonomiske konsekvenser
	Tidsplan
	Bilag

	30. Diverse
	Beslutning



