
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 
Referat 

 
Den 22. november 2022 Kl. 17:00 - Dagsorden 

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 

Muhamed Halili (T) - Integrationsrådet 

 

 

Der var afbud fra 

Karin Finner Madsen (M) - Rødovre Statsskoles 

Volleyball Klub, sag 60-66 

Pia Hess Larsen (A), sag 60-66 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer, sag 

60 og 62-66 

Muhamed Halili (T) - Integrationsrådet, sag 60-66 
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Åben dagsorden 

60. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Administrativt afslag til Rødovre Karateklub – ansøgning om tilskud fra Reklameordningens 15%´s 

pulje ifm. jubilæumsstævne 

2. Henvendelse fra Rødovre Aftenskolers Samråd om at lokaletilskud til administrationslokaler i 

stedet bruges til undervisningslokaler 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 

 
 

Bilag 
1. Meddelelser - RAS - Administrationstilskud.pdf 
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61. Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2023 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Fordeling af rammen til folkeoplysning for 2023. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag til fordeling af rammen til folkeoplysning for 2023 godkendes jf. bilag vedr. oversigt over 

afsatte midler for 2023 for alle områder. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Fordeling af tilskud følger retningslinjerne for fordeling af tilskud til den folkeoplysende 

voksenundervisning og tilskud til det frie, folkeoplysende foreningsarbejde. 

Den samlede ramme for 2023 er på 9.819.226 kr. 

Børne- og Kulturforvaltningen har, med baggrund i de modtagne ansøgninger i forenings- og 

fritidsportalen, gennemgået de enkelte ansøgninger og sammenholdt dem med de godkendte 

retningslinjer på områderne. 

Hvordan de 9.819.226 kr. til folkeoplysning for 2023 konkret foreslås fordelt fremgår af bilaget vedr. 

oversigt over afsatte midler for 2023. 

 
Lov- og plangrundlag 

Fordeling af rammen til folkeoplysning efter Folkeoplysningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 
Tidsplan 

2023. 

 
 

Bilag 
1. Oversigt over afsatte midler for 2023 for alle områder 

2. Fordeling af Rødovreordningen - Spejder 2023 

3. Fordeling af Rødovreordningen Idræt 

4. Oversigt over afsatte midler for 2023 til aftenskoler 
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62. Reklameordningens 15%´s pulje - Hwarang Rødovre 

Taekwondo Klub ansøger om tilskud i forbindelse med 

deltagelse i træningslejr og VM 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger Reklameordningens 15%´s pulje om et tilskud på 178.800 

kr. til 6 personers deltagelse i træningslejr og efterfølgende VM. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 5.030 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger Reklameordningens 15%´s pulje om et tilskud på 178.800 

kr. i forbindelse med fire udøveres og to lederes deltagelse i træningslejr og efterfølgende VM, som 

foregår i Mexico i dagene 5. - 20. november 2022. 

Der er i ansøgningen ansøgt om tilskud til fire udøveres og to lederes deltagelse i træningslejr og 

efterfølgende VM, i alt 178.800 kr. Af det fremsendte bilag fremgår det, at forbundet betaler for 

udøverne, så foreningen har ingen udgifter til træningslejren eller til VM, hvorfor der heller ikke kan 

ydes tilskud til deltagerne, men kun til de to ledere. 

Der er efter reglerne for tilskud fra Reklameordningens 15%´s pulje udregnet et tilskud på 5.030 kr. til 

ledernes deltagelse i VM (ikke træningslejren) og beløbet fremkommer således: 

Sted: Mexico 

Antal ledere: 2 

Antal overnatninger: VM er 7 døgn + 2 rejsedage = 9 døgn 

2 ledere x 9 døgn x 85 kr. (mad) = 1.530 kr. 

2 ledere x 9 døgn x 150 kr. (overnatning) = 2.700 kr. 

2 ledere x 1 rejseudgifter á 400 kr. = 800 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 5.030 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15%´s pulje. 

 
Økonomiske konsekvenser 

5.030 kr. 

 
Tidsplan 

November 2022. 
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Bilag 
1. Ansøgning og bilag - Hwarang Rødovre Taekwondo Klub - Træningslejr og VM 2022 
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63. Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Floorball Club 

ansøger om tilskud i forbindelse med tre landsholdsspilleres 

deltagelse i VM 2022 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Floorball Club ansøger om tilskud på 22.545 kr. i forbindelse med tre landsholdsspilleres 

deltagelse i VM 2022. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 8.250 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

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

landsholdsspilleres deltagelse i VM 2022, som foregår i Zürich, Schweiz. 

Efter reglerne udløser ansøgningen en underskudsgaranti på 8.250 kr. 

Sted: Schweiz 

Dato for afrejse/hjemkomst: 3.11. 2022 - 13.11.2022. 

Antal spillere: 3 

3 spillere x 10 døgn x 85 kr. (mad) = 2.550 kr. 

3 spillere x 10 døgn x 150 kr. (overnatning) = 4.500 kr. 

3 spillere x 1 rejseudgift til udlandet a´400 kr. = 1.200 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 8.250 kr. 

 
Lov- og plangrundlag 

Reklameordningens 15%´s pulje. 

 
Økonomiske konsekvenser 

8.250 kr. 

 
Tidsplan 

November 2022. 

 
 

Bilag 
1. Ansøgning og bilag - RFC 
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64. Høring om udkast til nye fordelingsregler 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Kultur- og Fritdsudvalget har sendt "Fordelingsregler for indendørs idrætsanlæg i Rødovre Kommune" i 

høring, og der er sat tid af på Folkeoplysningsudvalgets møde til drøftelse og evt. fælles udtalelse. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

1. at "Fordelingsregler for indendørs idrætsanlæg i Rødovre Kommune" drøftes samt 

2. at der eventuelt besluttes et fælles høringssvar. 

 
Beslutning 

Drøftet. Udvalgets medlemmer indsender individuelt høringssvar til forvaltningen. 

 
Sagsfremstilling 

Fordelingsregler for indendørs idrætsanlæg i Rødovre Kommune er sendt i høring af Kultur- og 

Fritidsudvalget i ugerne 47-49. Fordelingsreglerne bygger på de principper, der har været drøftet på 

Folkeopysningsudvalgets møde den 11. oktober 2022. 

Til brug for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt en kopi af fordelingsreglerne. 

 
Lov- og plangrundlag 

Ingen. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 
Tidsplan 

2023 fungerer som test, hvor de nye principper bliver afprøvet i praksis. Fra 2024 fordeles tiderne for 

en to-årig periode efter de nye principper og regler. 

Arbejdet med at beslutte de nye principper følger nedenstående procesplan: 

11. oktober 2022: Principper for nye fordelingsregler anbefales til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget 

den 15. november 2022 af Folkeoplysningsudvalget. 

15. november 2022: Kultur- og Fritidsudvalget drøfter samt godkender indstilling om at sende reglerne i 

høring. 

Uge 47-49 2022: Udkast til fordelingsregler sendes i høring hos kommunens idrætsforeninger, 

aftenskoler samt relevante råd og organisationer. 

22. november 2022: Fordelingsreglerne forelægges Folkeoplysningsudvalget som høringspunkt. 

Uge 50 2022: Opsamling – og indarbejdelse af høringssvar i fordelingsreglerne. 

17. januar 2023: Nye fordelingsregler forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med forslag om at godkende 

reglerne. 

Februar 2023: Foreningerne melder medlemstal og halønsker ind. 

Senest 1. maj 2023: Ny fordeling. 
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Bilag 
1. Fordelingsregler for indendørs idrætsanlæg i Rødovre Kommune 2023-2024 
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65. Forslag til politisk mødeplan for 2023 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Forslag til politisk mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2023. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at forslag til politisk mødeplan godkendes. 

 

Beslutning 

Godkendt. Dog ændres mødetiden den 24. januar 2023 til kl. 18.00. 

 
Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltnigen har udarbejdet et forslag til mødedatoer og tidspunkter for 2023. 

 
Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsudvalget. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 
Tidsplan 

2023 

 
 

Bilag 
1. Politisk mødeplan 2023 med FOU 
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66. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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