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Kære foreninger, 
 
Vi håber at det går godt ude i foreningslivet, trods denne meget mærkelige tid, vi alle er og har 

været igennem. Vi har samlet lidt sammen til et Nyhedsbrev, som vi håber på, at I vil bruge lidt 
tid på at læse. 

 
 

Året 2020 har været et meget anderledes år for os alle, der har været mange nye regler, 
nytænkning af træningsmetoder, samt masser af restriktioner og vi ved at I alle har været hårdt 

presset i denne COVID 19 tid. 
 

Børne- og Kulturforvaltningen vil gerne benytte lejligheden til at takke jer for den kæmpe 
indsats og medansvar I har taget i denne coronatid. I har formået at holde aktiviteterne i 
gang, trods de mange ændringer I har været igennem – godt gået! Vi håber at vaccinen snart 
kommer, så vi kan få en lidt mere normal hverdag. 
 

 
 
Formanden for Folkeoplysningsudvalget Jan Quaade er den 1. december 2020 afgået 
ved døden. Jan har været formand for Folkeoplysningsudvalget i mere end 26 år, hvor han som 
formand var med til at samle den folkeoplysende virksomhed i Rødovre. 
 
Udover at være formand for Folkeoplysningsudvalget har Jan siden 1984 siddet i bestyrelsen for 
Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre. Jan var endvidere hovedformand i Orient, 
Gymnastik-& Idrætsforening siden 1983. Jan har altid været meget aktiv inden for 
idrætsverdenen i Rødovre. Han var bannerfører for det lokale fællesskab og samarbejde. Rødovre 
har mistet en af de helt store idrætsprofiler i vores kommune. Vi har meget at takke Jan for.  

 
Æret være Jan Quaades minde. 

 

 
  
Den årlige foreningslederfest og ungdomsmesterskabsfest blev på grund af covid-19 desværre 

aflyst. I samråd med Rødovre Lokal Nyt og FIR fastholdte vi den årlige hædring af årets 
idrætsleder, årets idrætsudøver, årets idrætstalent og årets spejderleder. 
 
Med borgmesteren i spidsen blev samtlige prismodtagere overrasket med tale, gaver og hæder 
 

 Årets Idrætsleder: Micki Strømlund, formand for Orient fodbold 
 Årets Idrætsudøver: Rødovre Tennisklub´s første hold for herrer 
 Årets idrætstalent: Anton Linde, Rødovre Skøjte og Ishockey Klub 
 Årets spejderleder: Anne Lauritsen Pipper, Rødovrespejderne 

 

Stort tillykke til alle prismodtagerene. 
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Kultur- og Fritidsområdet har fået en ny medarbejder. Den 1. december er vores 
nye kollega Morten Dam Vestergaard startet som kultur- og fritidskonsulent på kultur- og 
fritidsområdet. Morten kommer fra en stilling som idrætskonsulent i Gentofte Kommune og har 
en uddannelsesmæssig baggrund med fokus på foreningsliv, folkeoplysning, sundhed og positive 
idrætsfælleskaber. 
 

Efter 18 års tjeneste har Kim Halberg valgt at gå på efterløn. Kim har været meget 
dedikeret til sit arbejde, og har gennem de mange år rådgivet og vejledt foreningslivet i Rødovre 
på bedste vis. Kim var meget respekteret blandt vores foreninger, som han havde et tæt og godt 
samarbejde til. Fredag den 18 december var Kims sidste arbejdsdag og pga. covid 19 restriktioner 
har vi desværre ikke kunne holde en afskedsreception for kim.   
 

Kultur- og fritidschef Henning Elmelund har fået nyt arbejde og skal den 1. februar 
tiltræde en stilling som skoleleder i AOF Rødovre. Henning har været kultur- og fritidschef i 

Rødovre siden 2013. Processen for besættelse af stillingen er i fuld gang og Børne og 
Kulturforvaltningen forventer at en ny kultur- og fritidschef kan tiltræde den 1. april 2021. I den 
mellemliggende tid vil direktør Camilla Niebuhr fungere som kultur- og fritidschef. 
 

 
 

Arrangementer i 2021 – Grundet Covid-19 er det besluttet, at Sjov lørdag i marts 
måned 2021 ikke kan gennemføres. Det vurderes, at det ikke er forsvarligt at samle så 

mange mennesker på samme sted, samme tidspunkt. Vi håber og tror dog, at Sjov lørdag kan 
afvikles i oktober måned, hvor vi glæder os til at se en masse foreninger igen få muligheden 
for at vise deres aktiviteter frem for de mange besøgende.  
 
Det er endnu ikke besluttet om Foreningslederfesten, Store cykeldag, Sankt Hans Aften og  
Rødovredagen kan afvikles i 2021. 
 

 
 

Børne- og Kulturforvaltningen er netop gået i gang med en proces omkring udviklingen af en ny 
idrætspolitik. Idrætspolitikken skal sætte retning for fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre.  
Udviklingen og indholdet af den nye idrætspolitik vil i høj grad ske i samarbejde 

med det eksisterende foreningsliv. I den forbindelse har borgmesteren 
inviteret til en række dialogmøder, hvor jeres input til en kommende 
idrætspolitik skal drøftes. Dialogmøderne vil foregå fra december 2020 til marts 

2021. Derudover vil der i april måned blive afholdt en idrætskonference 
med en række spændende oplæg og debatter omkring fremtidens udvikling for idrætten i Rødovre. 
Idrætspolitikken vil efter planen blive endelig godkendt primo 2022. 
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I 2021 kommer der 2 nye medlemmer ind i Folkeoplysningsudvalget, 1 repræsentant 
fra idrætsområdet, i stedet for Jan Quaade og 1 repræsentant fra spejderområdet, i stedet for Evan 

Rungsted, som har valgt at trække sig fra udvalget. Derudover skal der også vælges en ny 
formand. 
 
Af øvrige oplysninger fra folkeoplysningsudvalget og Kultur-og Fritid, kan vi 

oplyse, at Folkeoplysningsudvalget har godkendt tilskud til oprettelse af en E-sportsforening/ 
gamerhus i Rødovre. Boldklubben Rødovre og DUI Leg og Virke Rødovre er gået sammen om at 
få denne drøm om en E-sportsforening/ gamerhus i Rødovre realiseret.  
 

Der arbejdes også med Partnerskabsaftalen, som vi har indgået med DGI. Her er vi i fuld gang, i 

samarbejde med DGI og FIR, med at se på hvordan vi får etableret en fripasordning, samt får gang 

i foreningsudviklingen i Rødovre. I arbejdet omkring foreningsudviklingen, vil vi/DGI kontakte 
jer, i første halvdel af det nye år, for at spørge jer om I kunne have interesse i at deltage i denne 

forenings-udvikling. Vi har også arbejdet på at få lavet en analyse af idrætten i Rødovre. Et 
arbejdsredskab vi glæder os til at folde ud i 2021. Vi syntes selv at det er super spændende ting vi har 
gang i og glæder os meget til samarbejdet med jer i 2021. 
 

 
 

Pr. 1. januar 2021 er der lavet lidt om på arbejdsområderne på Kultur-og 
Fritidsområdet.  
 
Henning Elmelund, Kultur-og Fritidschef, cn22048@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 30 

 Chef for Kultur-og Fritidsområdet – Ophører pr. 31.01.2021. 
 

Fritidsområdet 
 
Morten Dam Vestergaard, Kultur-og Fritidskonsulent, cn28344@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 33 

 Arbejdsområde: ”Rødovreordningen” (spejderområdet), lokaletilskud, aftenskoler, 
godkendelse af nye aftenskoler, Idrætsprofilskolen, forpagtningskontrakter, Idrætspolitik, 
mellemkommunal refusion, Den Kommunal Handicapidrætspulje, ”Sjov lørdag”, 
foreningslederfest m.m.  

 
Rikke Magnusson, Kultur-og Fritidskonsulent, cn20964@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 32  

 Arbejdsområde: Booking af skolelokaler, Team Rødovre, ”Rødovreordningen” (idrætsområdet), 
lokaletilskud, godkendelse af nye foreninger, §6. stk. 2, julemarked, ”Sjov lørdag”, udlån af 
Rødovrehus m.m. 
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Dorthe Larsen, Kultur-og Fritidskonsulent, cn12044@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 34 

 Arbejdsområde: Kontakt til foreninger, Partnerskabsaftalen med DGI, Folkeoplysningsudvalget, 
”Initiativpuljen”, ”Reklameordningens 15%´s pulje”, sommerferieaktiviteter, Sankt Hans, Store 
Cykeldag, ”Sjov lørdag”, brugsretsaftaler, aktiviteter i samarbejde med foreninger m.m.  

 

Kulturområdet 
 
Rikke Ranzau, Kulturkonsulent, cn25537@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 42 

 Arbejdsområde: Kulturområdet, partnerskabsaftaler på kulturområdet, Rødovredagen, m.m. 
 
Camilla Autzen, Børne og Unge Kulturkonsulent, cn18712@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 51 

 Arbejdsområde: Åben Skole, Småbørns pakken, Børne- og ungeindsatsen på Kulturområdet 
m.m. 

 
 

Alle medarbejder i Kultur og Fritid arbejder hjemmefra indtil den 28. februar 2021, med mindre 
regeringen melder andet ud. 
 

 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Kultur og Fritid 
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