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Mødedeltagere

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 Porsgaard (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

Bent Jensen (T) - Frivilligcentret

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet

Der var afbud fra
Kenneth Rasmussen (F), sag 1-6

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund, sag 1-6

John Kalo (M) – Gigtskolen, sag 1-6

Peter Folmer Porsgaard (M) - AOF, sag 1-6

Birgitte Glifberg (A), sag 1-6
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Åben dagsorden

1. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigten fremlægges til orientering. 

1. Temadag om aftenskoler

2. Rødovre Skøjte Arena - 25 års jubilæum

Indstilling
Meddelelsepunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.
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2. Godkendelse af ny forening - Foreningen Danmarksfarver
søger om godkendelse som folkeoplysende forening.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Foreningen Danmarksfarver ansøger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes. 

Beslutning
På det foreliggende grundlag kan de ikke godkendes som en folkeoplysende forening, men som

låneberettiget til enkeltstående arrangementer.

Sagsfremstilling
Foreningen Danmarksfarver ansøger om godkendelse som en folkeoplysende forening.

Foreningen har hjemsted i Rødovre Kommune og holder til i lejede lokaler på Valhøjs Alle, et lejemål de

selv betaler for.

Foreningen ansøger om at blive godkendt som en låne- og tilskudsberettiget forening.

Pr. 1. oktober 2019 havde foreningen 56 medlemmer, hvoraf 11 af dem har bopæl i Rødovre.

Foreningen arbejder på at få flere børn og unge fra Rødovre ind i foreningen bl.a. via e-sport, deltagelse i

Sjov lørdag, samarbejdet med jobcentret mm.

Foreningens formål er at aktivere medlemmer socialt og kulturelt gennem forskellige sociale aktiviteter,

dialogskabende events, dannelseskurser og sportslige engagementer således, at vi interagerer aktivt og

bidrager til det lokalsamfund, vi er en del af. Ved brug af rollemodeller og rigtige platforme, agter

foreningen at fremme lyst og gejst hos medlemmerne til aktivt at deltage i foreningsaktiviteter og

ydermere engagerer sig i foreningslivet. 

Danmarksfarver er en frivillig forening og arbejder ud fra værdierne gensidig respekt og mangfoldighed,

hvor der er plads til alle.

Foreningen har følgende aktiviteter i ugens løb:

Strikkeklub

Initiativmøder - foreningens frivillige samles en gang om ugen for at hygge samt drøfte emner om

foreningen

E-sport

Dialog- og mangfoldighedsmøde med unge

Lektiecafé til udskolingselever

Sociale sammenkomster - film aften, fredagshygge o.lign.

Dannelseskurser for unge - kultur, samfund, religion og adfærd

Klaver kursus

og følgende årligt:

Ramadanmiddag
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I Danmarksfarvers lokaler med Rødovre Kirke/Sogn (40 deltagere)

På Rødovregaard med Integrationsråd, Jobcentret, DUI-Leg og Virke, Tro- og Harmoni

og Rødovre kommune (100 deltagere)

Stefanskirken på Nørrebro (200 deltagere)

E-sport

Fifaturnering i Rødovrehallen (128 spillende deltagere + venner, familie og borgere)

Aktiviteter i Rødovre Kommune

Sjov lørdag - 2 gange årligt

Rødovredagen

Mangfoldighedsdagen

Mad Mekka

BootCamp - Matematik - i samarbejde med Jobcentret

Børne- og Kulturforvaltningen har den 16. januar 2020 afholdt et møde med foreningen. De blev på

mødet oplyst om, at ansøgningen vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget, idet vi var i tvivl om, at de

kunne godkendes som en folkeoplysende forening på grund af følgende problematikker:

Hovedparten af medlemmerne kommer ikke fra Rødovre Kommune

Mange sociale aktiviteter i foreningen

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Foreningen Danmarksfarver - Vedtægter

2. For Foreningen Danmarksfarver - Aktivitetsplan
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3. Godkendelse af nye foreninger i perioden 2018 - 2021
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Godkendelse af nye foreninger i perioden 2018 - 2021.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Følgende forening er blevet godkendt som låneberettigede til lokaler til enkeltstående arrangementer:

Foreningen Kaffetårnets Venner

 

Formål:

at skabe hverdagsfællesskaber for unge og ældre i kaffetårnet

skabe liv i Irmabyen

at skabe et mulighedsrum for medborgerskab, fællesskab og entreprenørskab i Kaffetårnet

at medvirke til at koordinere aktiviteter i Kaffetårnet til glæde for bydelen og borgerne

Antal medlemmer under 25 år: 0

Antal medlemmer over 25 år: 40

Antal medlemmer bosiddende i Rødovre Kommune: 40

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.
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4. Reklameordningens 15%´s pulje - Rødovre Floorball Club
ansøger om tilskud i forbindelse med 1 landsholdsspillers
deltagelse i VM Kvalifikationskampe 
Beslutningskompetence: FOU

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

landsholdsspillers deltagelse i VM Kvalifikationskampe i Frederikshavn i dagene 29.01 - 02.02.2020.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 1.190 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

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

landsholdsspillers deltagelse i VM Kvalifikationskampe i Frederikshavn i dagene 29.01 - 02.02.2020.

Der søges om et tilskud på 3.250 kr., men i henhold til retningslinjerne udløser ansøgningen et tilskud på

1.190 kr., hvilket beløb indstilles som underskudsgaranti.

Lov- og plangrundlag
Reklameordningens 15%´s pulje.

Økonomiske konsekvenser
1.190 kr.

Tidsplan
Februar 2020.

Bilag
1. Reklameordningens 15% pulje - Ansøgning RFC VM-Kval 2020
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5. Udpegning af suppleant til Integrationsrådet for perioden
2018 - 2021
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Udpegning af en suppleant til Integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden 2018 - 2021.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der udpeges en suppleant til Integrationsrådet for perioden 2018 - 2021.

Beslutning
Torben Z. Marstrup blev udpeget som suppleant.

Sagsfremstilling
Da Jan Quaade har valgt at trække sig fra posten i Integrationsrådet, er suppleant Dan Larsen indtrådt i

stedet for, og der skal således vælges en ny suppleant for perioden 2018 - 2021.

Lov- og plangrundlag
Forretningsorden for Integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
2020 - 2021.
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6. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.
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