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Kære foreninger, 
 
Vi har lidt nyt på området, så her får i et Nyhedsbrev, som vi håber på, at I vil bruge lidt tid på at 
læse. 
 

                                                                             
  

Nyt fra Kultur-og Fritid 
 

 

Så har vi igen afholdt ”Sjov Lørdag” i Rødovrehallen og Rødovre Skøjte Arena.  
Stor tak til de foreninger og frivillige, der deltog i ”Sjov Lørdag” den 09.10.2021. 
 

Næste ”Sjov Lørdag” afholdes lørdag den 19. marts 2022. Sæt endelig X i kalenderen allerede nu. 
Vi håber, at der igen er rigtig mange foreninger, der har lyst til at komme og vise deres forening 
frem. 
 

I har nu mulighed for at ansøge om ekstraordinært tilskud til de 3 ordninger, 
uddannelse, grupperejser og transport. 
I skal sikre jer, at I har brugt - eller kommer til at bruge de tilskud - I allerede har modtaget fra 
Rødovreordningen, inden I søger om ekstraordinære tilskud. 
Ansøgningen sendes til booking@rk.dk inden den 01.11.2021 
 

Husk at der er frist for afregning af Rødovreordningen den 8. januar 2022. 
 

Husk, at Fritidspasordningen er startet op. Der er afsat 100.000 kr. i puljen, som er nedsat 
af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningskriterier kan findes her: 
https://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=rodovre&side=108 
 

Foreningsudviklingsforløbene er i fuld gang. Næsten alle 9 foreninger har været indkaldt 
til 1. møde. 
 

Udkastet til den nye idrætspolitik blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober. 

På baggrund af dette er Idrætspolitikken nu blevet sendt i høring hos kommunens 
folkeoplysende foreninger, relevante råd og organisationer. Vi håber meget, at I vil bidrage med 
kommentarer og input. Husk at indsende disse til Kultur- og Fritidskonsulent Morten Dam 
Vestergaard på e-mail cn28344@rk.dk inden mandag den 8. november 2021.  
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Årets foreningslederfest afholdes den 30. oktober i Rødovrehallen. Tilmeldingsfristen er 

overstået og der er kommet omkring 200 tilmeldinger. Dette synes vi er meget flot, da der i år 
er meget få mestre pga. covid-19. Vi glæder os til en rigtig hyggelig aften. 
 

I år har planlægningsgruppen besluttet at aflyse den årlige ungdomsmesterfest i Viften, da 

der kun har været 10 ungdomsmestre i det forgangne år. I stedet er der planlagt en reception 
på Rødovregård tirsdag den 26. oktober, hvor ungdomsmestrene vil blive hyldet af bl.a. 
borgmesteren og formanden for FIR. 
 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev har Rødovre Kommune ansat en foreningskoordinator til at 
hjælpe foreningerne med at rekruttere børn & unge, samarbejde med skoler & institutioner med 

mere. Den nye foreningskoordinator hedder Casper Licht og har baggrund først som 
gymnasielærer og senest som idrætskonsulent i Dansk Kano og Kajak Forbund hvor han har 
arbejdet med mange typer foreninger både i DIF-regi og som en del af Bevæg Dig For Livet. Casper 
har desuden erfaring som frivillig, hvor han blandt andet har været formand for en kajakklub. 
Gennem de næste måneder vil han rigtig gerne lære Rødovres foreninger bedre at kende, og han 
glæder sig til at komme i gang. Tøv derfor ikke med at henvende jer med idéer, spørgsmål eller 
sager I gerne vil have hjælp eller sparring til. I kan se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 
 
                                                    

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 
 
Folkeoplysningsudvalget har på sit møde den 12. oktober 2021 valgt at afsætte penge til en 

Corona-genstartspakke, til de foreninger der i 2021 har fået tilskud til børn og unge under 

Rødovreordningen. Der ydes et engangstilskud på 100 kr. pr. tilskudsberettiget 
foreningsmedlem, som en særlig Corona-genstartspakke. Pengene vil blive udbetalt hurtigst 
muligt.  
 

Der skal for perioden 2022 – 2025 vælges et nyt folkeoplysningsudvalg. Valgmødet 
afholdes onsdag den 19. januar 2022 på Rødovregaard. Der vil i løbet af december 2021 blive 
udsendt invitationer, til de foreninger der i 2021 har modtaget tilskud eller lånt kommunale 
lokaler. 
 

Der er stadigvæk penge tilbage på nogle af de puljer der henhører under 
folkeoplysningsudvalget: 
 
Aftenskoler:  
 
Ekstraordinær pulje til voksenundervisning og Covid-19 tiltag 
Puljestørrelse: 174.420 kr. Rest på puljen 26.765 kr. 
 
Pulje til inventar og udstyr på aftenskoleområdet 
Puljestørrelse: 62.000 kr. Rest på puljen 12.205 kr. 
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Idræt/spejderområdet: 
 
Pulje til trænertilskud for foreninger med primært voksenidræt 
Puljestørrelse: 40.000 kr. Rest på puljen 40.000 kr. 
 
Ekstraordinær pulje i forbindelse med udgifter/udfordringer omkring Covid-19 på 
foreningsområdet 
Puljestørrelse: 100.000 kr. Rest på puljen 15.700 kr. 
 
Pulje til støtte til aktiviteter for medlemmer med handicap eller med særlige udfordringer 
Puljestørrelse: 50.000 kr. Rest på puljen 40.000 kr. 
 
Initiativ- og Udviklingspuljen – nye initiativer 
Puljestørrelse: 50.000 kr. Rest i puljen 0 kr. 
 
Reklameordningens 15%´s pulje – deltagelse i DM, EM, VM og OL eller arrangør af disse 
mesterskaber 
Puljen varierer i forhold til foreningernes solgte reklamer på Rødovre Kommunes idrætsanlæg 
(dog har Folkeoplysningsudvalget vedtaget at foreningerne ikke skal indbetale til puljen i 2021) – 
Rest i puljen 98.000 kr. 
 
 

Medarbejdere på Kultur- og Fritidsområdet. 
 
Mark Pelle Noppen, Kultur-og Fritidschef, cn28676@rk.dk, tlf. nr. 30 26 90 89 

 Chef for området 

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

 Arbejdsområde: ”Rødovreordningen” (spejderområdet), lokaletilskud (spejderområdet), 
aftenskoler, godkendelse af nye aftenskoler, Idrætsprofilskolen, forpagtningskontrakter, 
Idrætspolitik, mellemkommunal refusion, foreningslederfest, Team Rødovre m.m.  

 
Casper Licht, Foreningskoordinator, cn29323@rk.dk mobil nr. 30 76 91 18 

 Arbejdsområde: Ansvarlig for styrkelse af selvorganiseret idræt. Koordinator for DGI 
partnerskabsaftalen, ansvarlig for samarbejder ml. foreninger og skoler/dagtilbud, 
Fritidspas m.m. 

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

 Arbejdsområde: Booking af skolelokaler, bestilling af nøglebrikker til skoler, 
”Rødovreordningen” (idrætsområdet), lokaletilskud (idrætsområdet), godkendelse af nye 
foreninger, ”Sjov lørdag”, udlån af Rødovrehus m.m. 

 
Dorthe Larsen, Kultur-og Fritidskonsulent, cn12044@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 34 

 Arbejdsområde: Kontakt til foreninger, Den Kommunal Handicapidrætspulje, 
Folkeoplysningsudvalget, ”Initiativpuljen”, ”Reklameordningens 15%´s pulje”, § 6, stk. 2, 
sommerferieaktiviteter, Sankt Hans, Store Cykeldag, ”Sjov lørdag”, brugsretsaftaler m.m.  
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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. 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Kultur og Fritid 
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