Kære foreninger,

December 2021

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
”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. Der sendes mail ud, omkring sidste frist for tilmelding, medio januar 2022. Hvis I ikke
skulle få denne mail og gerne vil deltage, så send en mail til vores gruppepostkasse,
cn16611@rk.dk.
Husk at der er frist for afregning af Rødovreordningen den 6. januar 2022.
Rødovre Kommune har desværre igen måtte inddrage Rødovrehallens hal 1 til testcenter.
Vi har i den forbindelse lavet en midlertidig fordeling af hal 2, så de fleste foreninger, fra hal 1,
har fået træningstider i enten hal 2 eller på Rødovre Gymnasium. Planen er sendt ud til de
berørte foreninger.

Fritidspasordningen er i fuld gang og de første udbetalinger, til foreningerne, er sket.
Hvis I skulle have nogle børn og unge, der falder ind under kriterierne (fremgår af det
materiale vi har sendt til jer), så skal I søge via forenings-og fritidsportalen. Hvis I skulle have
nogle spørgsmål til ordningen eller hjælp til at ansøge om fritidspasset, så kan I kontakte
Dorthe Larsen.
Husk at der gives tilskud til folkeoplysende foreningers/organisationer jubilæer, efter
følgende kriterier:
 Der ydes tilskud til foreninger og organisationer, som i henhold til kommunale
fastlagte regler udbyder og tilrettelægger folkeoplysende arbejde.
 Der ydes tilskud til afholdelse af en jubilæumsreception i forbindelse med
foreningens/organisationens 25-, 40-, 50-, 60-, 75- og 100 års jubilæum.
 Jubilæumsreceptionen skal afholdes i Rødovre Kommune
 Der ydes 100,- kr. pr. jubilæumsår
 Ansøgningen skal være Kultur-og Fritid i hænde senest 1 måned før jubilæumsdatoen
og skal sendes på cn16611@rk.dk.
 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Dato for jubilæet (kopi af
vedtægterne, hvori oprettelsesdatoen fremgår, skal vedlægges), dato for afholdelsen af
jubilæumsreceptionen, hvem der inviteres og hvor receptionen afholdes.
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Vi har udarbejdet et årshjul for 2022, så I kan se diverse frister, arrangementer mm.
Årshjulet er vedhæftet nyhedsbrevet.

Facilitetsproces - Som de fleste nok ved, så har kommunalbestyrelsen afsat 10 mio.
kroner over de næste 10 år til etablering af nye idrætsfaciliteter i Rødovre Kommune, og at
vi i den forbindelse har vi igangsat en ny proces for, hvordan midlerne skal fordeles. I
efteråret fik vi 10 projektansøgninger, hvoraf forvaltningen i samarbejde med FIR
udvalgte tre projekter til politisk godkendelse. De tre projekter er 1) et nyt træningslokale og
klubhus til Islev Taekwondo Klub 2) en ny kunstgræsbane ved Islev Skole samt 3) en
omfattende analyse af, hvor der kan bygges nyt, samt hvordan eksisterende rekreative
områder kan udnyttes bedre. Sagen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde
den 14. december. I kan læse den politiske sag her (sag. Nr. 201):
https://www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen/visning/moede/KB-UID188513-1/

Ansøgningsrunden til anlægsprojekter der skal etableres i 2023, igangsættes i februar
måned. Mere information om dette vil blive sendt ud i januar måned. Sæt allerede x i
kalenderen torsdag den 3. februar 2022, kl. 16.30, hvor vi afholder
informationsmøde om den kommende proces, kriterier mm.

Til foreningslederfesten den 30. oktober 2021 blev følgende hædret:





Årets idrætsleder: Thomas Bak, ROG
Årets idrætsudøver: Thomas Vinther, Rødovre Bokseklub
Årets idrætstalent: Storm Maymann
Årets spejderleder: Bo Rasmussen

Stort tillykke til alle prismodtagerne

December 2021

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Der skal for perioden 2022 – 2025 vælges et nyt folkeoplysningsudvalg. Valgmødet
afholdes, onsdag den 19. januar 2022, på Rødovregaard. Der er sendt invitationer ud til de
folkeoplysende foreninger, der i 2021 har modtaget tilskud eller lånt kommunale lokaler. Hvis
din forening ikke har modtaget en invitation og I gerne vil deltage i mødet, så kan I kontakte
Dorthe Larsen, for at få en invitation fremsendt.
Folkeoplysningsudvalget har afsat penge til en partnerskabsaftale med DGIStorkøbenhavn og Rødovre Kommune, omkring ”Tobaksfrie idrætsmiljøer” i
idrætsforeningerne og på idrætsanlæg.
Formålet med projektet er at børn og unge får en sund idrætskultur i forhold til tobak, når de
færdes på Kommunes idrætsanlæg og i idrætsforeningerne. Målet er at implementere
tobaksfrie idrætsmiljøer (alle former for tobaks- og nikotinprodukter, med fokus på cigaretter
og snus) for børn og unge på Rødovre Kommunes 5 idrætsmatrikler, samt at implementere
tobaksfri politik for børn og unge i 5 idrætsforeninger. Projektet løber af sablen i foråret 2022.
Der er for 2022 afsat følgende puljer:
Pulje til arrangementer/inspirationsmøder
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arrangementspulje for to eller flere aktører, der
samarbejder inden for det folkeoplysende område. Puljen går til udvikling, oplysning og
inspiration af de frivillige. Vores foreningskoordinator hjælper jer gerne med at stable et
arrangement på benene fx om rekruttering af frivillige, fastholdelse af unge, eller noget helt
tredje. Har I et emne der kan gavne frivillige på tværs af foreningerne i kommunen, så tøv ikke
med at række ud til Casper på cn29323@rk.dk eller 3076 9118
Puljestørrelse: 110.000 kr.
Pulje til støtte til aktiviteter for medlemmer med handicap eller med særlige
udfordringer
Tilskud til handicappede er en pulje, der har til hensigt at støtte aktiviteter for medlemmer med
handicap eller medlemmer med særlige udfordringer.
Puljestørrelse: 50.000 kr.
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Initiativ- og Udviklingspuljen – nye initiativer
Der kan søges om tilskud til:
 Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud
 Nye initiativer
 Udviklingsprojekter
 Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i
eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye, vedvarende
aktiviteter i kommunen.
 Partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver
eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.
Puljestørrelse: 50.000 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 har skulle
indbetale til puljen i 2020 og 2021) – Rest i puljen 90.000 kr.

Til orientering er Rødovre Rådhus lukket fra 24. december 2021 – 2. januar 2022, begge
dage incl.

Medarbejdere på Kultur- og Fritidsområdet.
Mark Pelle Noppen, Kultur-og Fritidschef, cn28676@rk.dk, tlf. nr. 36 37 76 30
 Chef for området
Er på barsel og ferie fra 01.01.2022 – 19.04.2022

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, Team Rødovre m.m.
Er på ferie og barsel fra den 01.01.2022 – ultimo januar 2022.

Casper Licht, Foreningskoordinator, cn29323@rk.dk mobil nr. 30 76 91 18
December
 Arbejdsområde: Ansvarlig for styrkelse af selvorganiseret idræt. Koordinator
for 2021
DGI
partnerskabsaftalen, ansvarlig for samarbejder ml. foreninger og skoler/dagtilbud,
foreningslederfest 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”, Fritidspas,
brugsretsaftaler 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.

Med venlig hilsen
Kultur og Fritid

