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Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske

forening

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer

Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub
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Åben dagsorden

13. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigten fremlægges til orientering.

Status Covid-19.

Idrætskonference 24. oktober 2020.

Initiativer mod ensomhed hos ældre borgere i forbindelse med Coronakrisen.

Indstilling
Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat - Idrætskonference om idrættens fremtid i Rødovre

2. Initiativer til svækkede ældre i forbindelse med covid-19
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14. Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
for kultur, fritids- og idrætsforeninger i Rødovre
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 godkendt en handleplan for implementering af Røgfri

Fremtid i Rødovre 2020-2023.

Af handleplanen fremgår det, at der på kultur- og fritidsområdet er en række indsatser, som der skal

arbejdes med i de kommende år.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at handleplanen for implementering af Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023 tages til efterretning

2. at handleplanen vedrørende indsatser på kultur og fritid drøftes samt

3. at der nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med handleplanen for kultur og fritid

Beslutning
Poul Lundberg forlod mødet kl. 17.45.

Indstillingen godkendt.

Det blev aftalt, at de udpegede grupper sender et navn på den repræsentant der vælges til Kultur- og

Fritid. Deadline 15. september 2020.

Sagsfremstilling
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2020 blev handleplan for implementering af Røgfri Fremtid

i Rødovre 2020-2023 godkendt.

Handleplanen sætter fokus på at forebygge rygestart hos børn og unge, at fremme røgfrie miljøer, hvor

børn og unge færdes og at fremme rygestop blandt unge og voksne.

Med handleplanen igangsætter kommunen initiativer på mange fronter og arbejder for at opnå en "Røgfri

Generation 2030".

Handleplanen indeholder en række konkrete forslag til indsatser bl.a. i skoler, klubber, kultur og

fritidsliv.

De overordnede indsatser på kultur- og fritidsområdet handler om "Røgfrit fritidsliv" hvor børn, unge

og voksne færdes og har fællesskaber i kultur, fritids- og idrætsforeningerne.

"Handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023", og uddrag fra handleplanen vedrørende kultur og

fritid er vedlagt dagsordenen.

Handleplanen er udarbejdet af Social- og Sundshedsforvaltningen i samarbejde med bl.a. Børne- og
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Kulturforvaltningen.

Det er vigtigt for den videre proces, at Folkeoplysningsudvalget og de folkeoplysende organisationer

inddrages og støtter op om de kommende tiltag.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende

repræsentanter:

1 repræsentant for Fællesorganisationen af idrætsforeninger i Rødovre (FIR)

1 repræsentant for Børne- og Ungdomsorganisationerne (BUS)

1 repræsentant for Rødovre Kulturråd (RK)

1 repræsentant for Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS)

1 repræsentant fra Social- og Sundhedsforvaltningen

2 repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen

Arbejdsgruppen skal bl.a. arbejde med følgende punkter:

Udarbejde en plan for hvordan, hvornår og hvem, der kan styrke kultur, fritids- og

idrætsforeninger med viden og dialog om rygningens konsekvenser og fordelen ved beskyttelse af

børn og unge mod rygning og snus. Envidere hvordan rygestop kan fremmes.

Udarbejde en plan for at indføre røgfrit foreningsliv i min. 3 folkeoplysende foreninger i Rødovre

pr. år. Herunder inddragelse af foreningerne og udarbejdelse af en tidsplan.

Promovere røgfrie udearealer ved sportshaller og idrætsklubber især hvor børn og unge færdes

Forebyggelseskonsulenten fra Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet fortælle om visonen med

handleplanen samt de konkrete indsatser og aktiviteter, der skal finde sted på kultur- og fritidsområdet.

Lov- og plangrundlag
Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Kalenderåret 2020 til 2023.

Bilag
1. Uddrag fra Handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020(Kultur-ogFritid)

2. Handleplan for Røgfri Fremtid Rødovre 2020-2023
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15. Dialog om idrættens vilkår
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
I maj måned har der været en række artikler i Rødovre Lokal Nyt om idrættens vilkår i kommunen.

På baggrund af disse artikler ønskes der en drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling
Børne- og Kulturudvalget indstiller,

at sagen drøftes

Beslutning
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
I maj måned offentligtgjorde Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & idrætsforeninger

(DGI) resultatet af den årlige medlemsregistrering af medlemmer i idrætsforeningerne i Danmark.

Af medlemsopgørelsen kunne man konstatere, at det samlede medlemstal af medlemmer i kommunens

idrætsforeninger er faldet med 538 medlemmer. Dette til trods for at det samlede medlemstal i

Danmark er steget med omkring 50.000 medlemmer.

Dette fald i medlemstallet gav anledning til en række artikler i Rødovre Lokal Nyt, hvor

Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre (FIR) bl.a. kom med en række synspunkter og

holdninger.

I artiklerne fremførte FIR bl.a.

Vi bør være 16.-18.000 idrætsudøvere og ikke knap 9.000 medlemmer.

Der er behov for en dialog om, hvordan vi løfter denne opgave i fællesskab.

Det giver ikke mening, når man ikke investerer nok i eller har visioner på idrætsforeningernes

vegne.

Desværre har kommunen og idrætsforeningerne kørt i tomgang idemæssigt i flere år.

Idrætsforeningerne bærer en del af skylden og er medansvarlig.

De manglende overordnede planer og den manglende dialog betyder, at alt ideudvikling går i stå

eller bliver bremset.

De sidste 12 år er beslutningsprocesserne foregået i lukkede kredsløb.

Det kan oplyses, at debatten om idrættens vilkår har fundet sted i Rødovre Lokal Nyt i perioden 6. maj

til 31. maj 2020. Ud over artiklerne har der været et læserbrev fra kultur- og fritidschef Henning

Elmelund og borgmester Britt Jensen.

Artiklerne og læserbrevene er vedlagt dagsordenen.

Som følge af ovenstående ønsker Børne- og Kulturforvaltningen en dialog om de nævnte synspunkter og

holdninger, der er nævnt i artiklerne med det formål at styrke idrættens vilkår i kommunen.

 Afslutningsvis kan det oplyses, at der lørdag den 24. oktober 2020 vil blive afholdt en idrætskonference

på Rødovregaard.
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Lov- og plangrundlag
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Tidsplan
Ingen.

Bilag
1. Artikler og indlæg i RLN
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16. Budgetforslag 2021 ff.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Orientering om budgetforslag 2021 ff, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplan for budgetprocessen er budgetforslaget lagt ud på kommunens hjemmeside til alle

interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningesproces

samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises

en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller

over budgettet.

Til brug for Folkeoplysningsudvalget er vedlagt en kopi af budgetforslaget på hele kultur- og

fritidsområdet.

Budgettet for folkeoplysning 2021 ff er på 9.501.315.

Lov- og plangrundlag
Styrelseslovens § 37 - 40 og lov om støtte til folkeoplysning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Tidsplan
Budgetforslag 2021 - Kultur- og Fritidsområdet

Bilag
1. Budgetforslag 2021 ff - Kultur og Fritidsområdet
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17. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.
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