
 

 

 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 
Referat 
 

 

 

 

Den 23. marts 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 

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub, sag 18-23 

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 18-24 

Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub, sag 18-24 

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, sag 18-24 

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 18-24 

 Lisbeth Nielsen (M) - FDF Islev, sag 18-24 

Dan Larsen (M) - AOF, sag 22 

Peter Folmer Posgaard (M) - AOF, sag 22-24  
Birgitte Glifberg (A), sag 22 
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Åben dagsorden 

18. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. COVID-19 

2. Orientering om partnerskabsaftalen med DGI 

3. Orientering om forlængelse af åbningstider for kommunens idrætsfaciliteter henover sommeren 

2021 

 
Indstilling 

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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19. Rødovre i bevægelse - en analyse af idrætten i Rødovre 

Kommune 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Genoptagelse af sag nr. 12 på Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. februar 2021, 'Rødovre i bevægelse 

- en analyse af idrætten i Rødovre Kommune'. DGI Storkøbenhavn har udarbejdet en statusanalyse på, 

hvordan Rødovre Kommunes idrætsliv har udviklet sig fra 2012-2019. 

 
Indstilling 

Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at analysen tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

 
Sagsfremstilling 

I partnerskabsaftalen 'Børn og unge i forening 2020-2023', som Rødovre Kommune har indgået med 

DGI Storkøbenhavn, blev der indgået en aftale om, at DGI Storkøbenhavn skulle udarbejde en 

statusanalyse på, hvordan Rødovre Kommunes idrætsliv har udviklet sig fra 2012-2019 ud fra kendte 

data fra Centralt Forenings Register (CFR). Analysen er færdig og rapporten blev gennemgået på møde i 

Folkeoplysningsudvalget den 9. februar 2021. 

Analysen sigter mod at give det bedst mulige statusbillede af idrættens rolle og betydning i Rødovre 

Kommune, i direkte sammenligning med andre lignende og nærliggende kommuner. Dermed kan 

analysen blive et fælles afsæt for det videre samarbejde i partnerskabet - med et fælles ønske om, at 

løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden og styrke de lokale idrætsfællesskaber. 

Resultaterne fra analysen vil kunne bruges til at kortlægge, hvor der i Rødovre Kommunes idrætsliv er 

brug for, at der rettes fokus, samt hvilke udviklingsbehov og tiltag der kan være relevante i forhold til at 

løfte niveauerne i Rødovre for bl.a. at øge foreningsdeltagelsen mm. Det videre forløb skal ses i tæt 

sammenhæng med den proces, der allerede er igangsat omkring den nye idrætspolitik, herunder 

idrætskonferencen i oktober 2020, den dialogrunde der pt. pågår med foreningerne samt de planlagte 

initiativer i 2021 

 
Lov- og plangrundlag 

Partnerskabsaftalen med DGI Storkøbenhavn 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 
Tidsplan 

2021 og frem 

 
 

Bilag 

1. Pixiudgave af Rødovre i bevægelse - hovedpointer fra analysen 
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2. Rødovre i bevægelse - en analyse af idrætten i Rødovre Kommune 
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20. Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre 

ansøger om tilskud til projekt ”Avis for idrætslivet i Rødovre" 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger (FIR) i Rødovre ansøger om tilskud til projekt 'Avis for 

idrætslivet i Rødovre' på 30.000 kr. fra COVID-19 puljen. 

 
Indstilling 

Børne og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 30.000 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre (FIR) ansøger om tilskud på 30.000 kr. i 

forbindelse med udgivelsen af en avis for idrætslivet i Rødovre. 

På baggrund af den seneste idrætsvaneundersøgelse som viser at Rødovre har den laveste 

foreningsdeltagelse på vestegenen, og COVID-19 situationen som har gjort det svært for 

idrætsforeningerne at fastholde samt at rekruttere nye medlemme, ønsker FIR at hjælpe 

idrætsforeninger med at blive mere synlige og øge foreningsdeltagelsen. 

Der udarbejdes en avis for idrætslivet i Rødovre i samarbejde med Rødovre Lokal Nyt. Avisen vil være 

et indlæg i Rødovre Lokal Nyt og vil blive vist på Rødovre Lokal Nyts hjemmeside, facebook, samt blive 

tryk i 1.700 eksemplarer, som vil kunne komme ud og ligge på kommunens kultur- og 

fritidsinstitutioner, i borgerservice samt i idrætsforeningerne. 

Avisen vil udkomme i starten af juni 2021 og være på minimum 16 sider. 

FIR´s andel af betalingen er på 35.000 kr. og Rødovre Lokal Nyt leverer redaktionel bistand, dvs. 

annoncer for den enkelte forening m.m. 

Derudover forventes 13 foreninger at købe ekstra plads i avisen for 25.425 kr. 

Den samlede udgift for avisen er i alt på 87.000 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 

Folkeoplysningsloven - fordeling af rammen for 2021 - Pulje til COVID-19 tiltag/udfordringer 

 
Økonomiske konsekvenser 

30.000 kr. 

 
Tidsplan 

Marts - juni 2021 

 
 

Bilag 

1. 210309 Avis for Idrætslivet i Rødovre.pdf 
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21. Ansøgning fra Rødovre Korskole om tilskud fra COVID-19 

puljen for foreninger 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Rødovre Korskole ansøger om midler fra COVID-19 puljen for foreninger i forbindelse med indspilning 

af fem sange og videoer med Rødovre Korskole. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at sagen drøftes. 

 

Beslutning 

Ansøgning ikke imødekommet. 

 
Sagsfremstilling 

Rødovre Korskole ansøger om et tilskud på 30.000 kr. fra COVID-19 puljen for foreninger i forbindelse 

med indspilningen af fem sange og videoer, som et kulturelt indslag for borgerne i Rødovre. 

Rødovre Korskole har i løbet af december måned præsenteret syv videoer med julesange, indspillet i 

Islev Kirke, og med musik arrangeret af Jonas Hunt og med akkompagnement af et kammerorkester 

bestående af musikere fra DR´s Symfoniorkester og Copenhagen Phil. Disse videoer blev finansieret af 

Islev Kirke og Dorte Mariehjemmets Fond, og har været et stort hit med mellem 1.000 - 4.000 visninger. 

Da Rødovre Korskole går et usikkert corona-forår i møde, overvejer de at gentage succesen med nye 

videoindspilninger. De kan imidlertid ikke denne gang få lige så mange midler fra Islev Kirke, hvorfor de 

nu søger om midler andre steder. 

Rødovre Korskole ansøgte den 23. januar 2021 Børne- og Kulturforvaltningen om et tilskud på 69.284 

kr. til videoindspilningerne samt til en øvelejr. Børne- og Kulturforvaltningen har desværre måtte give 

dem et afslag på ansøgningen, idet Børne- og Kulturforvaltningen ikke har nogle frie/løse puljer af sådan 

en størrelse til rådighed. 

Rødovre Korskole har nytænkt den oprindelige ansøgning og søger nu om 30.000 kr. fra COVID-19 

puljen for foreninger. Resten af finansieringen vil de forsøge at finde ved at sælge koraktier samt søge 

legater. 

Vi skal gøre opmærksom på, at Rødovre Korskole ikke er en folkeoplysende forening, men en korskole 

der hører ind under musikskolen. 

 
Lov- og plangrundlag 

Retningslinjer for COVID-19 puljen for foreningsområdet 

 
Økonomiske konsekvenser 

30.000 kr. 

 
Tidsplan 

Foråret 2021. 
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Bilag 

1. Rødovre Korskole - Budget 

2. Ansøgning Rødovre Korskole - COVID-19 puljen 

3. Oprindelig Ansøgning Rødovre Kommune - Rødovre Korskole 
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22. Ansøgning fra AOF om tilskud til etablering af nye rammer 

for gennemførelse af undervisning i bl.a. fysisk og mental 

sundhed 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

AOF Rødovre ansøger om tilskud til udstyr i forbindelse med undervisning i fysisk og mental sundhed. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

AOF Rødovre ansøger om et tilskud på 47.903 kr. til udstyr i forbindelse med undervisning i fysisk og 

mental sundhed. 

I efteråret 2020 indgik AOF Rødovre et lejemål på adressen Højnæsvej 61. Formålet med lejemålet var 

at etablere egnede faciliteter til undervisning i bl.a. yoga og bevægelsesfag. 

Med ansøgningen ønsker AOF at skabe gode rammer og kvalitet i undervisningen for gennemførelse af 

en række undervisningshold i fysisk og mental sundhed. 

En forudsætning for en succesfuld undervisning er, at skolen kan tilbyde deres deltagere egnede lokaler 

og udstyr. AOF søger derfor 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. 

 
AOF Rødovre ansøger om i alt: 47.903 kr. 

AOF Rødovre ansøger om tilskud fra 'Den ekstraordinære pulje til voksenundervisning og COVID-19 

tiltag mm.' 

Grundet ansøgningens formål vurderes det mere passende at finansiere udgifterne gennem 'Inventar og 

udstyrspuljen' på aftenskoleområdet. Puljen er på 62.000 kr. 

Da der kan komme lignende ansøgninger fra andre aftenskoler, og da puljens midler ønskes anvendt til 

flere projekter, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr. 

 
Økonomiske konsekvenser 

Udgifterne til ansøgningen kan finansieres gennem 'Inventar og udstyrspuljen' på aftenskoleområdet. 

Puljen er på 62.000 kr. 
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Bilag 

1. Ansøgning om tilskud til etablering af nye rammer for undervisning 
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23. Hwarang Taekwondo ansøger om tilskud i forbindelse med 

deltagelse i senior EM i Sofia 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Sagens kerne 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om tilskud i forbindelse med medlemmers deltagelse i 

senior EM i Sofia, Bulgarien. 

 
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 7.240 kr. 

 
Beslutning 

Godkendt. 

 
Sagsfremstilling 

Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger om tilskud på 11.300 kr. i forbindelse med to medlemmers 

deltagelse i senior EM i Sofia, Bulgarien. 

EM for seniorer foregår i dagene 6.-12. april 2021 (seks overnatninger) og der ansøges om tilskud til to 

medlemmer og tre ledere. 

Jf. reglerne for 'Reklameordningens 15%´s pulje' udløser ansøgningen et tilskud på 7.240 kr., som 

fremkommer således: 

Fortæring: 4 deltagere* x 85 kr. x 6 overnatninger = 2.040 kr. 

Overnatning: 4 deltagere* x 150 kr. x 6 overnatninger = 3.600 kr. 

Transport: 4 deltagere* x 400 kr. = 1.600 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 7.240 kr. 

* Der ydes kun tilskud til max to ledere. 

 
Lov- og plangrundlag 

'Reklameordningens 15%´s pulje' 

 
Økonomiske konsekvenser 

7.240 kr. 

 
Tidsplan 

April 2021 

 
 

Bilag 

1. Hwarang Taekwondo Klub - EM Seniorer. Ansøgning om 'Reklameordningens 15%'s pulje'. 
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24. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 
Beslutning 

Taget til efterretning. 
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