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Mødedeltagere

Formand
Jan Quaade (M)

Medlemmer
Lene Due (A)

Brian Møller (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
Brian Møller (A), sag 45-49

Kenneth Rasmussen (F), sag 45-49

Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub,

sag 45-49

Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund, sag 45-49

Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet, sag 45-49

Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer, sag
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Åben dagsorden

45. Meddelelser
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Oversigt fremlægges til orientering.

1. Der er ingen meddelelser.

Indstilling
Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.
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46. Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger om tilskud i
forbindelse med deltagelse i Extra European Champinonship 
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger Reklameordningens 15%´s pulje i forbindelse med

deltagelse i Extra European Champinonship 2019.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på indtil 2.210 kr.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Hwarang Rødovre Taekwondo Klub ansøger "Reklameordningens 15%´s pulje" om et tilskud på 2.210

kr. i forbindelse med, at 2 udøvere er udtaget til "Ekstra European Championship" den 30. oktober - 2.

november 2019, i Bari, Italien.

Der søges om tilskud til 3 overnatninger.

Efter reglerne for tilskud fra "Reklameordningens 15%´s pulje" kan ansøgningen maksimalt udløse et

tilskud på 2.210 kr.

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

Økonomiske konsekvenser
2.210 kr.

Tidsplan
Oktober/november 2019.

Bilag
1. Hwarang Taekwondo - Ansøgning Extra European Championship 2019.pdf- Uden navn

2



47. Genoptagelse af sag nr. 44 fra Folkeoplysningsudvalgets møde
den 22. oktober 2019 - Projekt synliggørelse af aftenskolernes
rolle i byens kultur- og fritidsliv.
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
Nye Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) har i samråd med AOF udarbejdet en ny ansøgning til "Projekt

Synliggørelse af aftenskolernes rolle i byens kultur- og fritidsliv". Der ansøges om et tilskud på 14.000 kr.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes med en underskudsgaranti på indtil 9.000 kr.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Genoptagelse af sag nr. 44 på Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. oktober 2019.

Nye Rødovre Aftenskolers Samråd (RAS) har i samråd med AOF Rødovre udarbejdet en ny ansøgning i

forbindelse med projekt "Synliggørelse af aftenskolernes rolle i byens kultur- og fritidsliv"

Formålet med ansøgningen er at styrke mangfoldigheden og sammenhængskraften i kommunen, samt

sociale netværk.

Et andet delmål er at involvere flere borgere og nye grupper indenfor rammen af voksen folkeoplysning,

samt styrke samarbejdet aftenskolerne imellem i Rødovre.

Alle 8 lokale aftenskoler er med i projektet.

Budget:

Markedsføring - annoncering i lokalavis, portalen, sociale medie 11.000 kr.

Aftenskolernes dage - i samarbejde med Viften 5.000 kr.

Projekt koordinering og evaluering 2.000 kr.

I alt 18.000 kr.

- egenfinansiering 4.000 kr.

Beløb der ansøges om 14.000 kr.

Hvis aftenskolernes dage afholdes på Biblioteket eller på Rødovregaard, vil der kunne spares en udgift på

5.000 kr., hvilket er trukket fra det ansøgte beløb.

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på indtil 9.000 kr. 

Lov- og plangrundlag
"Initiativ- og udviklingspuljen".

Økonomiske konsekvenser
9.000 kr.
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Tidsplan
ultimo 2019/medio 2020.

Bilag
1. Ny RAS - Ansøgning.pdf - uden navne
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48. Budget 2020 - Fordeling af ekstra bevilling til
Folkeoplysningsudvalgets ramme
Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at forhøje Folkeoplysningsudvalgets

ramme med 1 mio. kr. 

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvordan bevillingen på 1 mio. kr. skal fordeles på

Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2020.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af ekstra bevillingen godkendes.

Beslutning
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at forhøje Folkeoplysningsudvalgets

ramme med 1 mio. kr.

Forhøjelsen af rammen svarer til en tilpasning af budget kroner pr. indbygger i 2009 niveau, som var på

237 kr.

På dette tidspunkt var der 36.177 indbyggere i kommunen og Folkeoplysningsudvalgets oprindelige

budget var på 8.574.000 kr.

Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2020 er herefter 9.657.116 kr.

Rødovre Kommune er i vækst og antallet af borgere er kommet op på omkring 40.700 indbyggere.

Denne vækst har betydet, at antallet af medlemmer i foreningerne er stigende.

Det kan oplyses, at antallet af tilskudberettigede medlemmer (u/25 år) har været følgende de seneste 3

år:

2017: 5.044 tilskudsberettiget medlemmer

2018: 5.367 tilskudsberettiget medlemmer

2019: 5.463 tilskudsberettiget medlemmer

På aftenskoleområdet har en række aftenskoler fået flere deltagere til undervisningen og udvidet antallet

af hold og undervisningstimer.

I den forbindelse skal det bemærkes, at den største aftenskole ”Byens Aftenskole” gik konkurs i 2017.

Denne konkurs har betydet, at en del hold fra ”Byens Aftenskole” er overtaget af andre aftenskoler. 

Aftenskolerne har de seneste 3 år fået tildelt følgende i tilskud til voksenundervisning:

2017: 2.042.919 kr.

2018: 2.248.558 kr.

2019: 2.020.341 kr.
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I forbindelse med ansøgning om tilskud til undervisning i 2020 har aftenskolerne ansøgt om et samlet

tilskud på 1.928.305 kr.

Det kan supplerende oplyses, at der i kalenderåret 2019 var afsat 300.000 kr. i en pulje til

ekstraordinært tilskud til voksenundervisningen. Denne pulje kom ikke i anvendelse, idet der ikke var

nogle aftenskoler som søgte om ekstraordinært tilskud.

Med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i kalenderåret 2019, samt ansøgningerne om tilskud til

kalenderåret 2020, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen følgende fordeling af den ekstra bevilling på 1

mio. kr. til Folkeoplysningsudvalget ramme:

Tilskud til voksenundervisning forhøjes med 300.000 kr.

Tilskud til Rødovreordningen forhøjes med 350.000 kr.

Forhøjelse fordeles med 50.000 kr. til leder,- træner og instruktørkurser og 300.000 til

persontilskud.

Der afsættes en pulje på 50.000 kr. i tilskud til handicappede under 25 år.

Der afsættes en pulje på 250.000 kr til DGI Storkøbenhavns projekt "Strategisk samarbejde om

Børn og Unge i idrætsforeninger"

Der afsættes en pulje på 50.000 kr. til diverse tiltag, jf. folkeoplysningspolitikken.

Lov- og plangrundlag
Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser
Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2020 forhøjes med 1 mio. kr.

Rammen er herefter 9.657.116 kr.

Tidsplan
Ingen.
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49. Diverse
Beslutningskompetence: FOU

Beslutning
Taget til efterretning.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

http://www.tcpdf.org

