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Kære foreninger, 
 
Her kommer lidt nyheder på fritidsområdet. 
 
 

 
 

  

Nyt fra Kultur-og Fritid 
 

Stort tak til de foreninger og frivillige ledere der deltog i ”Sjov Lørdag” den 19. marts 2022. 
Vi kunne godt mærke, at der var mange der havde savnet at kunne komme ud og have det sjovt, 
samt hygge sig med sine kammerater, da der var stuvende fuld af mennesker i hele åbningstiden. 

Efterårets ”Sjov Lørdag” bliver lørdag den 29. oktober 2022, sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.  
 
Vi har opdateret Årshjulet 2022 (for idrætsforeninger og spejdere), da der er kommet et par 
ændringer. Årshjulet vedlægges som bilag. 

 
Sommerferiekataloget er gået i trykken – mange tak til de foreninger der har valgt at 

være med i det i år, det har en Stor betydning at I gerne vil være en del af de aktiviteter vi kan 
udbyde til skolebørnene i skolesommerferien. 
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Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 
 

Der har været nyvalg til Folkeoplysningsudvalget og følgende er valgt ind for perioden 
2022 – 2025: 
 

KB – Gruppe A Lene Due 
KB – Gruppe A Pia Hess Larsen 
KB – Gruppe F Martin Rosenkrantz  
Gigtskolen John Kalo 
AOF Ole Gjøl 
AOF Henning Elmelund 
Rødovre Tennis Klub Poul Lundberg Andreasen 
B77 Bordtennis Preben Riel 
Rødovre- og Omegns Gymnastikforening Rasmus Mellerup 
Rødovre Statsskoles Volleyball Klub Karin Finner Madsen 
FDF Rødovre Lisbeth Nielsen 
Rødovre Kulturråd/ Lokalhistoriske fore. Thomas Lilliebjerg 
Danske Handicap- organisationer Trine Ravn 
Seniorrådet Vagn Kjærgaard 
Frivilligcentret Henning Foss 
Integrationsrådet Ikke valgt 

 

Der arbejdes stadigvæk med Partnerskabsaftalen, som vi har indgået med DGI.  
Vi har fuld gang i: 
 

 Foreningsudviklingen – Arbejdet i de tilmeldte foreninger er i fuld gang og vi sender 
snarest invitation til en ny runde foreningsudvikling. Her er der plads til 10 nye foreninger. 
Deadline for at ansøge er 15. juni 

 Fritidspas – pr. 1. maj 2022 startede vores nye kollega Mads Lindboe som 

Fritidsvejleder i en projektstilling frem til januar 2024. Mads er 34 år, og kommer fra 
et job som daglig leder i Boldklubben Union. Mads har også tidligere arbejdet i 
fodboldklubben FA 2000 samt idrætsforeningen SSB fra Vesterbro med fokus på 
idrætstilbud, herunder bl.a. rekruttering og fastholdelse af frivillige. Mads er uddannet i 
Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning, samt med en overbygning i 
Sportsmanagement.    

 

Mads skal arbejde med de bevilgede midler fra Socialstyrelsen til at etablere 

fritidspasordningen i kommunen i de kommende år. Målet er at få langt flere socialt 
udsatte børn og unge til at komme ind i foreningsfællesskabet. Konceptet bygger både på 
muligheder for at give kontingentfrihed, styrke samarbejdet mellem 
daginstitutioner/skoler og foreninger, samt hjælp til at foreningerne bliver styrket i selv at 
række ud til og modtage (også de socialt udsatte) børn og unge.  
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DGI-Storkøbenhavn og Rødovre Kommune har i forbindelse med projekt ”Tobaksfrie 
idrætsmiljøer” besøgt alle brugerbestyrelserne og de foreninger der har meldt sig til 

projektet, for at tale om ”Tobaksfrie idrætsmiljøer” i idrætsforeningerne og på 

idrætsanlæggene. Der er pt. ved at blive udarbejdet en film, som de deltagne foreninger 
deltager i. Vi glæder os meget til at se det færdige resultat 
 

 
 

Folkeoplysningsudvalget behandlede på sit møde den 19. april 2022 en sag om, at der skal ses 
på det nuværende fordelingssystem for haller. Det blev besluttet, at der skal afholdes en 

workshop omkring foreningernes ønsker til et nyt fordelingssystem for haller og 
gymnastiksale. 
 
Ideer til, hvad der bl.a kan drøftes på workshoppen: 

 Foreningernes ønsker til et nyt fordelingssystem - Hvordan skal det se ud set ud fra deres 
forening? 

 Hvem skal have adgang til haller og gymnastiksale og hvordan kommer nye foreninger 
ind? 

 Hvilke medlemmer skal tælle med i fordelingen af haller og gymnastiksale, og er der nogle, 
der ikke skal tælle med? 

 Hvordan fordeles tiderne mellem handicappede, børn/unge, folkeoplysende 
voksenundervisning, seniorer og elite - hvem må træne hvor/hvornår? 

 

Sæt kryds i kalenderen den 1. september 2022 (mellem 18.30 - 22), hvis din forening 

gerne vil være med til/have indflydelse på, hvordan de nye fordelingsregler kan se ud. 
Vi sender invitationer ud, omkring 1. august, til dem vi kender, der har med idrætsfaciliteter at 
gøre. Hvis jeres forening gerne vil deltage, men ikke har fået en invitation, så kontakt os. 
 

Nu vi er ved krydser i kalenderen, så sæt et stort X ud for lørdag den 27. august 2022, 

hvor vi holder årets Foreningslederfest i Rødovrehallen. I vil få en invitation i løbet af 
juni, og allerede nu vil vi sende spørgeskema rundt – så vi kan få et overblik over årets mestre. 

Den 29. september fejrer vi desuden Ungdomsmesterfest i Viften – så sæt et X mere 
her. 
 

Dialogmøder med foreningslivet omkring handleplan for idrætspolitikken 
Stort tak til alle de foreninger, der deltog i dialogmøderne vedr. handleplanen for idrætspolitikken. 
Handleplanen bliver politisk godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni 2022.  
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Bevægelsesmødet 
Den 19. april hold Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Syddansk Universitet 

Bevægelsesmøde. Her var fokus på Rødovreborgernes bevægelsesvaner både i form af 
idrætsdeltagelse og andre aktiviteter som fx hundeluftning og cykelture til arbejde. Rødovres 
borgere er heldigvis ganske aktive, sammenlignet med vores nabokommuner – og vi arbejder  
 
ufortrødent videre på at styrke idræts- og foreningslivet yderligere. Det sker blandt andet gennem 

en ny handleplan for vore idrætspolitiske initiativer.  

 
 

På bevægelsesmødet kunne I også møde Boardplace, der hjælper foreninger med at gøre 
bestyrelsesarbejdet lettere. Har I lyst til at prøve det af tilbyder Boardplace en gratis 

prøveperiode – og der er webinar for interesserede Rødovreforeninger den 23.  august kl. 
19. I vil få tilsendt en invitation ca. 14 dage før webinaret. TILMELD DIG WEBINARET HER 
 
Hvis I ønsker kontakt til de øvrige udstillere (Silent Fit, Play Alive & Sport2gether) kan I kontakte 
Casper på cn29323@rk.dk  
 

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, Team Rødovre m.m.  
(Morten går på barsel fra d. 1. august 2022 til 2. januar 2023) 

 
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, 
foreningslederfest m.m. 
 

Mads Lindboe, Fritidsvejleder, cn30068@rk.dk, tlf. nr. 30 76 95 50 
 Arbejdsområde: Fritidspas, vejledning af børn og unge i hvordan man kommer ind i 

foreningsfællesskabet, samarbejdet mellem daginstitutioner/skoler og foreninger, samt 
hjælp til at foreningerne bliver styrket i selv til at række ud til og modtage (også de socialt 
udsatte) børn og unge. 

 
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”, Udnyttelse af idrætsfaciliteterne, udlån af Rødovrehus m.m. 

 

https://meet.zoho.eu/qbGHKON3kL
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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”, ”Tobaksfrie 
idrætsanlæg”, 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. 
 

Alle medarbejder i Kultur og Fritid arbejder hjemmefra om fredagen. Hvis der er behov for 
møder mv. om fredagen, møder vi selvfølgelig gerne ind.  
 
 

I uge 28, 29 og 30 vil der ikke være mulighed for at møde os fysisk på kontoret, men der vil 

være mulighed for, at komme i kontakt med en af os, på telefon nr. 36 37 76 34. 
 
I ønske alle en rigtig dejlig sommer! 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Kultur og Fritid 
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