
 

 

Referat 
 

20. oktober 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 25-28 

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund, sag 25-28  

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 25-28  

Henning Foss (T) – Frivilligcentret, sag 25-28 



 

 

25. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering. 

 Henvendelse fra Kulturministeriet om evaluering af ændring af folkeoplysningsloven. 

 
Indstilling 

Meddelelsespunktet forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 

Poul Lundberg mødte kl. 17.15 



 

 

26. Forslag til politisk mødeplan 2021 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Forslag til politisk mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2021. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag til politisk mødplan godkendes. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til mødedato og tidspunkt for 2021. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 
Tidsplan 

2021. 
 

Bilag 

1. Politisk mødeplan for 2021 



 

 

27. Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2021 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 for 2021 - Tilskud til nærmere angivne formål. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag om tilskud til de enkelte foreninger og organisationer godkendes. 

 
Beslutning 

Indstillingen godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgninger fra foreninger og organisationer om tilskud til 

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2, for 2021. 

Med henvisning til folkeoplysningsudvalgets godkendte retningslinjer for ansøgning om tilskud til 

nærmere angivne formål - § 6, stk. 2, skal opmærksomheden henledes på, 
 

 at § 6. stk. 2 ydes til folkeoplysende virksomhed, samt 

 ansøgninger, der relaterer sig til børn og unge, samt aktiviteter for handicappede, prioriteres 

højest. 

 
Ny RAS - ansøger ikke om tilskud for 2021, men har ansøgt om at få pengene fra 2020, overført til 

2021. 

Forslag til tilskud for 2021, samt ansøgninger og budget fra de enkelte ansøgere er vedlagt ansøgningen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Lov om støtte til Folkeoplysning, § 6, stk. 2. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Den samlede tilskudsbevilling på 324.925 kr. vil blive finansieret af folkeoplysningsudvalgets samlede 

ramme for budget 2021 og fordelt efter de principper, som er godkendt på Folkeoplysningsudvalgets 

møde den 22. maj 2007. 

 
Tidsplan 

Aktiviteterne afvikles i år 2021. 

 
Bilag 

1. Ansøgning og budget - § 6, stk. 2 for 2021 

2. Oversigt over §6, stk. 2 ansøgninger for 2021 



 

 

28. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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