
 

Folkeoplysningsudvalget 
Referat 
 

Den 21. september 2021 Kl. 17:00, I Rødovre Rådhus, Lörenskog 1 og 2 

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 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 
Dan Larsen (M) - AOF, sag 52-56 

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 52-56 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, sag  52-56 

Preben Riel (T) - Seniorrådet, sag 52-56  

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 52-56 

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1, sag 52-56 

 John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 54-56 
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Åben dagsorden 

 
52. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Rødovredagen 

2. Pilotproces Idrætsinvesteringer 

 

Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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53. Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) ansøger om tilskud til administrationshjælp 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) ansøger om et tilskud på 60.000 kr. årligt fra 

Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme i 2022 og frem til ansættelse af studentermedhjælper. 

Samrådet ansøger endvidere om et engangsbeløb på 15.000 kr. i 2021, der skal dække udgifter til 

studentermedhjælperen i oktober, november og december 2021. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen ikke imødekommes. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. september 2020 besluttede udvalget at bevilge 50.000 kr. til 

ansættelse af en studentermedhjælper for Rødovre Aftenskolers Samråd. 

Studentermedhjælperens opgave var blandt andet at udarbejde en analyse af aftenskoleområdet, afdække 

konsekvenserne af COVID-19 for aftenskolerne, udarbejde en fælles præsentationsvideo af 

aftenskolerne, samt oprettelse og uddeling af postkort med aftenskolernes kontaktoplysninger til 

kommunens borgere. Det er samrådets vurdering, at tilskuddet til studentermedhjælperen har haft 

positive resultater for aftenskolerne. 

På baggrund af de tidligere erfaringer ansøger Rødovre Aftenskolers Samråd om et årligt tilskud fra 2022 

på 60.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme til ansættelse af en studentermedhjælp er. 

60.000 kr. årligt svarer til 5.000 kr. om måneden, hvormed studentermedhjælperen kan ansættes på ca. 

10 timer om ugen. 

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger endvidere om et engangsbeløb på 15.000 kr. i 2021, der skal 

dække udgifterne til ansættelse af studentermedhjælperen i oktober, november og december 2021. 

Ved ansøgningen fremgår det, at samrådet ønsker at styrke aftenskolerne administrativt - blandt andet 

ved at hjælpe aftenskolerne med tilskudsregler samt tiltrækning og markedsføring af aftenskolernes 

tilbud. Det fremgår endvidere, at studentermedhjælperen skal fungere som bindeled mellem 

kommunens forskellige indsatsområder, bl.a. som en del af et kommende partnerskab med 

Socialforvaltningen. 

Ansøgningen er vedlagt som bilag. 

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at ansøgningen ikke skal imødekommes. Der er ikke 

tradition for at tildele midler til administrative opgaver udover centralt tildelte midler via 

Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, og forvaltningen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke bør 

båndlægges særskilte midler fra Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme for 2022 og frem til 

administrative opgaver. Det anbefales, at det bør afvente et nyt Folkeoplysningsudvalg at beslutte, hvilke 

principper de ønsker gøres gældende ift. særskilt støtte af administrative opgaver. 
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Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

60.000 kr. årligt fra Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme. 

Et engangsbeløb på 15.000 kr. Midlerne kan findes i puljen "Ekstraordinært tilskud til aftenskoler og 

COVID-19 tiltag på aftenskoleområdet". Der er 26.765 kr. tilbage i puljen. 

 

Tidsplan 

Ingen. 

 

Bilag 

1. Ansøgning om tilskud til administrationshjælp for Rødovre Aftenskolers Samråd 
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54. Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger Reklameordnningens 15% pulje om 

tilskud i forbindelse med deltagelse i EM for U21 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 'Reklameordningens 15% pulje' om et tilskud i forbindelse 

med deltagelse i EM for U21 i Tallinn, Estland. 

 

Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudgaranti på indtil 8.040 kr. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger 'Reklameordningens 15% pulje' om tilskud på 62.020 kr. i 

forbindelse med deltagelse i EM 2021 for U21 i Tallinn, Estland. 

EM 2021 for U21 fandt sted den 22. - 26. august 2021 (fire overnatninger) i Tallinn, Estland. 

Ansøgningen er kommet rettidigt ind, inden afrejse. 

Der ansøges om tilskud for fire deltagere og tre ledere. 

Efter taksterne for tilskud fra 'Reklameordningens 15% pulje' kan der ydes en underskudgaranti på indtil: 

8.040 kr. 

Beløbet fremkommer således: 

6 deltagere x 4 overnatninger á 150 kr. = 3.600 kr. 

6 deltagere x 4 fortæringer á 85 kr. = 2.040 kr. 

6 deltagere x 6 transport a 400 kr. = 2.400 kr. 

Underskudsgaranti i alt 8.040 kr. 

*Der ydes kun tilskud til max. to ledere. 

 

Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15% pulje. 

 

Økonomiske konsekvenser 

8.040 kr. 

 

Tidsplan 

September 2021 

 

Bilag 

1. Ansøgning - Hwarang Taekwondo Klub - endelig udtagelse U21 EM 
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55. Ny idrætspolitik i Rødovre Kommune 
Beslutningskompetence: KFU 

 

Sagens kerne 

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger udkast til ny idrætspolitik i Rødovre Kommune. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at udkastet til idrætspolitikken tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2020 at igangsætte en proces, der skal føre til 

vedtagelse af en ny idrætspolitik. 

Børne- og Kulturforvaltningen har nu – i bredt samarbejde med mange forskellige aktører på 

idrætsområdet – udarbejdet et forslag til en ny idrætspolitik. 

Udviklingen af idrætspolitikken har haft en høj grad af inddragelse af relevante aktører på 

idrætsområdet. En proces der både har inddraget det politiske niveau, Folkeoplysningsudvalget, FiR, 

idrætsforeningerne i Rødovre, borgere samt medarbejdere og ledere i Børne- og Kulturforvaltningen. 

Konkret er der blevet arbejdet med tre spor af inddragelse i udviklingen af idrætspolitikken: 

 

• Dialogmøder med foreninger 

•  Interviews af borgere  

• Idrætskonference med oplæg og workshops 

 

Fra december 2020 til marts 2021 blev der afviklet 26 dialogmøder med idrætsforeningerne i Rødovre, 

hvor de respektive foreninger havde mulighed for at komme med input, ønsker og prioriteringer til 

idrætspolitikken. På dialogmøderne blev centrale spørgsmål om fremtidens idrætsliv i Rødovre drøftet. 

Fra marts 2021 til maj 2021 interviewede Børne- og Kulturforvaltningen en række idrætsuvante borgere, 

hvor det centrale tema var, hvordan vi kan skabe en varig tilknytning til idræts- og foreningslivet for 

disse målgrupper. 

På baggrund af dialogmøderne og de respektive interviews blev der efterfølgende udarbejdet fem 

tematikker, som skulle udgøre grundlaget i den nye idrætspolitik. Disse er: 

 

• Foreningsidræt og frivillighed  

• Samarbejde og partnerskaber på tværs 

•  Faciliteter og byrum 

• Talent- og eliteidræt 

• Et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv 

 

Med udgangspunkt i de fem tematikker blev der den 12. juni 2021 afholdt en idrætskonference i 

Rødovrehallen med inddragelse af både lokale og eksterne aktører på idrætsområdet. Formålet med 

idrætskonferencen var at debattere og kvalificere de tematikker, som var kommet frem på baggrund af 

dialogmøderne og de respektive interviews. Idrætskonferencen markerede samtidig afslutningen på 

vidensindsamlingen, hvorefter formuleringen af den egentlige idrætspolitik begyndte. 
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På baggrund af den brede inddragelse har Børne- og Kulturforvaltningen nu udarbejdet et forslag til en 

ny idrætspolitik. Den nye idrætspolitik skal angive værdier og visioner for en målrettet indsats, og 

samtidig udgøre et overordnet grundlag for prioriteringer og strategier på idrætsområdet. 

Idrætspolitikken skal – i lighed med den nuværende – sætte retning for fremtidens udvikling af idrætten i 

Rødovre. 

Det foreslås, at udkastet til idrætspolitikken sendes i skriftlig høring via e-mail hos følgende foreninger, 

råd og organisationer: 

 

• Rødovre Kommunes idrætsforeninger  

• Rødovre Kommunes spejderforeninger 

•  Rødovre Kommunes aftenskoler 

• FiR (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre)  

• BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Rødovre)  

• RAS (Rødovre Aftenskolers Samråd) 

• Rødovre Kulturråd  

• Seniorrådet  

• Handicaprådet  

• Integrationsrådet  

• Udsatterådet 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Med budgetaftalen 2022 er det hensigten at afsætte 100 mio. kroner over de næste 10 år til nye 

anlægsinvesteringer på idrætsområdet. 

Desuden er der med udgangspunkt i et stort ønske fra foreningslivet blevet ansat en 

foreningskoordinator fra den 1. oktober 2021. Foreningskoordinatoren skal understøtte foreningerne i 

at rekruttere og fastholde flere børn og unge i idrætsforeningerne i tæt samarbejde med kommunens 

skoler og institutioner. 

 

Tidsplan 

 

• 5. oktober 2021: Udkast til idrætspolitik forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med forslag om 

at sende politikken i høring. 

• 6. oktober 2021 til 8. november 2021: Idrætspolitikken sendes i høring hos 

kommunens idrætsforeninger, aftenskoler samt relevante råd og organisationer. 

• Januar/februar 2022: Udkast til idrætspolitikken forelægges Kommunalbestyrelsen med 

forslag om endelig godkendelse. 

• Februar/marts 2022: Når politikken er godkendt bliver den sat op med tekst og billeder 

og efterfølgende trykt og lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside. 
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Bilag 
1. Rødovre Kommunes Idrætspolitik 
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56. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
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