
 

 

 

Folkeoplysningsudvalget 

Referat 

 
Den 24. maj 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 

 

 

Der var afbud fra 

Lisbeth Nielsen (M) - FDF Rødovre 1, sag 25-32 

Pia Hess Larsen (A), sag 25-32 

Trine Ravn (M) – Danske Handicaporganisationer, sag 

25-32 
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Åben dagsorden 

25. Meddelelser 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering. 

1. Gennemgang af fordelingen af midler på Folkeoplysningsområdet, samt div. puljer for 2022. 

 

Indstilling 
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 



2  

26. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Hwarang Rødovre 

Taekwondo ansøger om tilskud i forbindelse med klubbens 

deltagelse i EM 2022 i Manchester 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Hwarang Rødovre Taekwondo ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om tilskud på 22.095 kr. i 

forbindelse med, at fem af klubbens seniorer er udtaget til at deltage i senior EM 2022. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 11.025 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Hwarang Rødovre Taekwondo ansøger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse 

med, at fem af klubbens seniorer er udtaget til senior EM 2022. 

Der ansøges om tilskud til: 

5 udøvere 

2 ledere (søgt til 4, men der gives kun tilskud til 2 ledere). 

Sted: Manchester 

Dato: 18. - 23. maj 2022 (5 overnatninger - de har angivet 6 i ansøgningen). 

Fortæring: 85 kr. x 7 personer x 5 overnatninger = 2.975 kr. 

Overnatning: 150 kr. x 7 personer x 5 overnatninger = 5.250 kr. 

Transport: 400 kr. x 7 = 2.800 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 11.025 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
11.025 kr. 

 

Tidsplan 
Maj 2022. 

 
 

Bilag 
1. Reklameordningens 15 %'s pulje - Hwarang Rødovre Taekwondo - Senior EM 2022 
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27. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Hwarang Rødovre 

Taekwondo ansøger om tilskud i forbindelse med en udøveres 

deltagelse i Grand Prix i Italien 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Hwarang Rødovre Taekwondo ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 9.305 kr. i 

forbindelse med en udøvers deltagelse i Grand Prix stævne i Italien. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen ikke imødekommes. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Hwarang Rødovre Taekwondo ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 9.305 kr. i 

forbindelse med en af klubbens udøveres deltagelse i Grand Prix stævne i Italien i perioden 1 . - 7. juni 

2022. 

Der søges om tilskud til: 

1 udøver 

3 ledere (der kan max gives tilskud til 2 ledere). 

Sted: Rom, Italien 

Periode: 1. - 7. juni 2022 (6 overnatninger) - NB. Stævnet er kun fra den 2. - 4. juni, så der gives kun 

tilskud til 4 overnatninger, 1 dag før og efter det officelle stævne. 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ikke ydes tilskud til deltagelse i Grand Prix stævnet af 

følgende grunde: 
 

Dette er et stævne og ikke et EM, VM eller OL. 

Udøveren støttes af Team Rødovre. 

Der er pt. ikke mange penge i puljen. 

 
Såfremt udvalget vælger at yde støtte, kan der ydes en underskudsgaranti på indtil 4.020 kr., hvilket 

fremkommer således: 

Fortærning: 85 kr. x 3 personer x 4 overnatninger = 1.020 kr. 

Overnatning: 150 kr. x 3 personer x 4 overnatninger = 1.800 kr. 

Transport: 400 x 3 personer = 1.200 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 4.020 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
Reklameordningens 15%´s pulje. 
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Økonomiske konsekvenser 
Op til 4.020 kr. 

 

Tidsplan 
Juni 2022 

 
 

Bilag 
1. Reklameordningens 15 %'s pulje - Hwarang Rødovre Taekwondo - Grand Prix 

2. Reklameordningens 15 %'s pulje - Hwarang Rødovre Taekwondo - Grand Prix 
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28. "Reklameordningens 15%´s pulje" - Copenhagen Vikings Rødovre 

ansøger om tilskud i forbindelse med, at klubbens U13 hold har 

kvalificeret sig til deltagelse i Europa Cup i Tyskland 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Copenhagen Vikings Rødovre ansøger om tilskud i forbindelse med, at klubbens U13 hold har 

kvalificeret sig til at deltage i Europa Cup 2022. 

 

Indstilling 
Børne-og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 17.680 kr. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Copenhagen Vikings Rødovre søger om tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" i forbindelse med, 

at klubbens U13 har kvalificeret sig til at deltage i Europa Cup 2022. 

Holdet har kvalificeret sig ved at være det bedste danske U13 hold og er i den forbindelse inviteret med 

til Europa Cup 2022, hvor de skal dyste mod Europas bedste nationer. 

Der søges om tilskud til: 

Sted: Krefeld, Tyskland 

Periode: 26. - 29. maj 2022 (3 overnatninger) 

Antal spillere: 14 

Antal ledere: 5 (der gives kun tilskud til 2 ledere). 

Fortæring: 85 kr. x 16 deltagere x 3 overnatninger = 4.080 kr. 

Overnatning: 150 kr. x 16 deltagere x 3 overnatninger = 7.200 kr. 

Transport: 400 x 16 deltagere= 6.400 kr. 

Underskudsgaranti i alt = 17.680 kr. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Reklameordningens 15%´s pulje". 

 

Økonomiske konsekvenser 
17.680 kr. 

 

Tidsplan 
Ultimo maj 2022. 
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Bilag 
1. U13 Europacup 
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29. Afholdelse af en konference for Folkeoplysningsudvalget 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 22. marts 2022 vedtaget, at der skal afholdes et 

seminar/konference i efteråret 2022. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

2. at der afholdes en konference lørdag den 17. september 2022 kl. 09.00 - 17.00, 

3. at konferencen afholdes på musikskolen samt 

4. at Kultur-og Fritid står for planlægning af konferencen. 

 

Beslutning 
Godkendt, dog med udvidelse af tiden til kl.22.00. 

 

Sagsfremstilling 
Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 22. marts 2022 vedtaget, at der skal afholdes et 

seminar/konference i efteråret 2022. 

Kultur-og Fritid har reserveret Rødovre Musikskoles lokaler lørdag den 17. september 2022 kl. 09.00 - 

17.00 til afholdelse af en konference. 

Kultur-og Fritid vil stå for planlægningen af dagen, samt udarbejde et program med bl.a. følgende 

indehold: 
 

Intro til Folkeoplysningsloven. 

Folkeoplysningspolitikken, samt andre relevante politikker. 

Intro af områderne - BUS, RAS, FIR etc. 

Nyt fra området. 
Drøftelse af puljer, satser mm. 

 
 

Lov- og plangrundlag 
Ingen. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 

Tidsplan 
Efteråret 2022. 
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30. "Initiativ- og udviklingspuljen" - Copenhagen Vikings Rødovre 

ansøger om et tilskud til oprettelse af et damehold 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Copenhagen Vikings Rødovre ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om et tilskud på op til 48.900 kr. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen ikke imødekommes. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Copenhagen Vikings Rødovre ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om et tilskud på op til 48.900 kr. 

Klubben vil gerne starte et damehold op igen. De har før haft et damehold, men det var tilbage i 

1990'erne. 

Klubben vil gå målrettet efter international deltagelse og håber på den måde at kunne skabe forbilleder, 

rollemodeller og især opmærksomhed på, at skaterhockey sagtens kan spilles af damer/piger. De håber, 

at Rødovre, ved oprettelsen af et kvindehold, kan være en seriøs spiller på kvindesiden. 

Klubben har følgende delmål: 

Delmål 1: Etablering af dameholdet. 

Delmål 2: Deltagelse i DM 2022. 

Delmål 3: Fastholdelse af holdets spillere. 

Delmål 4: Deltagelse til Europacup 2023, samt DM 2023. 

Overordnet mål: Fastholde det oprindelige damehold, samt starte flere dame/pigehold op i 2024. 

Der søges om tilskud til følgende udgifter for 2022: 

Spillerdragt (trøje + bukser) til 14 deltagere (2 målmænd og 12 markspillere): 14.000 kr. 

Udstyrstilskud (beskyttelse) til de helt unge spillere: 5.000 kr. 

Kontingent tilskud - kickstart af hold: 4.200 kr. 

Kompetente ledere der specifikt er gode til damer/piger: 2.500 kr. 

Deltagergebyr, Danmarksmesterskab 2022: 1.600 kr. 

Annoncering i lokalavisen: 1.500 kr. 

De satser for 2022 på sponsorindtægter på 5.000 kr. og støtte fra puljer/fonde på 15.000 kr. Disse beløb 

er meget usikre, da der ikke er kommet nogle tilbagemeldinger fra deres ansøgninger. 

Der søges om tilskud til følgende udgifter for 2023: 

Deltagergebyr, Europacup 2023: 6.000 kr. 

Grupperejse/transport til Europacupdeltagelse: 10.000 kr. 

Kompetente ledere der specifikt er gode til damer/piger: 2.500 kr. 
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Deltagergebyr, Danmarksmesterskab 2023: 1.600 kr. 

De satser for 2023 på sponsorindtægter på 5.000 og støtte fra puljer/fonde på 10.000. Disse beløb er 

meget usikre, da der ikke er kommet nogle tilbagemeldinger fra deres ansøgninger. 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der er mange klubber, 

der starter nye afdelinger op. Hvis Folkeoplysningsudvalget gerne vil yde tilskud til opstart af en 

dameafdeling, så anbefales det, at se på de lidt tunge udgifter, som gør det svært for klubben at starte en 

ny afdeling op. 

 

Lov- og plangrundlag 
"Initiativ- og udviklingspuljen" 

 

Økonomiske konsekvenser 
Op til 48.900 kr. 

 

Tidsplan 
2022 og 2023. 

 
 

Bilag 
1. Initiativ- og udviklingspuljen - Tilskud til opstart af et dame hold. 
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31. "Initiativ-og udviklingspuljen" - Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub 

ansøger om tilskud til to talent og udviklingskoordinatorer 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Sagens kerne 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger "Initiativ- og udviklingspuljen" om et tilskud på 50.000 kr. i 

forbindelse med ansættelse af to talent- og udviklingskoordinatorer. 

 

Indstilling 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

at ansøgningen ikke imødekommes. 

 

Beslutning 
Godkendt. 

 

Sagsfremstilling 
Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub ansøger "Initiativ-og udviklingspuljen" om et tilskud på 50.000 kr. i 

forbindelse med ansættelse af to talent- og udviklingskoordinatorer, der skal følge de unge talenter på 

tæt hold og guide samt vejlede dem i deres udvikling, muskelopbygning og spilforståelse. Derudover skal 

de følge de unge talenter på tæt hold ved træning på is, fysisk træning, samt ved kampe, samlinger, 

cupper mm. 

Talent- og udviklingskoordinatorerne skal følge U13, U15, U17 + talentligaholdet, samt unge spillere på 

Rødovre Mighty Bulls elitehold. Derudover skal de følge spillere på Kraftcenteret under Dansk Ishockey 

Union og være en del af sportsudvalget i Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub. 

Budget: 

Egenfinansiering, Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub: 100.000 kr. 

Støtte fra Rødovre Mighty Bulls: 70.000 kr. 

Initiativ- og udviklingspuljen: 50.000 kr. 

Budget i alt: 220.000 kr. 

Da mange foreninger har talentudvikling, eller ønsker det i deres foreninger, vurderer Børne- og 

Kulturforvaltningen ikke, at det er et projekt, der skal/kan støttes af "Initiativ- og udviklingspuljen", men 

at det bør være klubben selv, der finanserer denne udgift, hvorfor det anbefales, at ansøgningen ikke 

imødekommes. 

 

Lov- og plangrundlag 
Initiativ- og udviklingspuljen 

 

Økonomiske konsekvenser 
50.000 kr. 

 

Tidsplan 
01.08.2022 - 30.04.2023. 
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Bilag 
1. Initiativ og udviklingspuljen - Ansøgning - Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub 

2. Iinitiativ- og udviklingspuljen - Budget - RSIK 
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32. Diverse 
Beslutningskompetence: FOU 

 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
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