
 

 

          December 2022 

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 
 

”Sjov Lørdag” afholdes lørdag den 1. april 2023 og nej det er ikke en aprilsnar . 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 2023. 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 (grupperejser, 

transportordningen og uddannelse) den 6. januar 2023. 
 
 

Fritidspasordningen er i fuld gang og vi har fået rigtig mange ansøgningen ind, hvilket er 
super dejligt. 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. I skal være 

OBS på at alderen for hvornår man kan få fritidspas er ændret til max 18 år, da dette 
er et krav fra Socialstyrelsen. Hvis I skulle have nogle spørgsmål til ordningen eller hjælp til at 
ansøge om fritidspasset, så kan I kontakte fritidsvejleder Amalie Kastoft-Christensen på 
cn31022@rk.dk. 
 

Amalie Kastoft-Christensen er vores nye fritidsvejleder, som starter i uge 2. Amalie 
kommer fra et job som projektleder i DGI Nordsjælland, hvor hun i tæt samarbejde med 
kommunerne deroppe, har sikret et tæt samarbejde med at få flere – ikke mindst børn og 
unge længst væk – ind i foreningslivet – Vi glæder os meget til at Amalie starter hos os. Amalie 
erstatter vores tidligere fritidsvejleder Mads Lindboe, som har valgt at stoppe i stillingen. 
 

 
Bookingen af haller og gymnastiksale samles i Kultur-og Fritid og vi har fået ansat 
Mathilde Wendelboe, til at varetage denne opgave. Mathilde starter den 3. januar 2023 og skal 
sidde i Fritidsafdelingen. Mathilde kommer fra et lignende job, hvor hun har arbejdet med 
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bookinger for Det Danske Filminstitut.  
 
Tidligere har booking opgaven været spredt ud flere steder i Kultur og Fritid. Det samler vi nu 
entydigt på rådhuset hos én medarbejder samtidig med, at KFU er ved at beslutte at justere de 
samlede regler og rammer om fordeling af tider, så fokus nu i større grad bliver på dialog med 
foreningerne om tider samt opfølgning på, om de bruger deres tider. Dermed flytter vi også 
medarbejderressourcen fra idrætssekretariatet i Rødovrehallen op til Rådhuset, og da Britt 
Green, som havde opgaven ind til nu, er gået på pension.  
 
Som en sidste meddelelse på medarbejderfronten skal det nævnes, at Morten Dam 

Vestergaard vender tilbage efter barsel den 3. januar. Han glæder sig til at genoptage 
kontakten med jer alle! 
 

Årshjulet for 2023, er ved at blive udarbejdet og vil blive fremsendt hurtigst muligt.  

Sæt dog allerede nu et kryds i kalenderen den 1. marts, hvor vi holder et netværksmøde 

om ”Unges frivillige engagement” sammen med DGI. Det bliver på Rødovregaard fra 
17-20. Invitation følger inden længe. 
 

 

                                      
 
Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 
 

Folkeoplysningsudvalget møder i 2023, samt frister for indsendelse af ansøgninger til 
møderne:  
24. januar (frist for ansøgninger 14. januar), 14. februar (frist for ansøgninger 4. februar), 
21. marts (frist for ansøgninger 7. marts), 18. april (frist for ansøgninger 9. april), 23. maj 
(frist for ansøgninger 13. maj), 13. juni (frist for ansøgninger 4. juni), 16. august (frist for 
ansøgninger 6. august), 19. september (frist for ansøgninger 9. september), 24. oktober (8. 
oktober), 21. november (7. november), 12. december (2. december). 
 

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget vil gerne opfordre foreningerne til, at de melder 

en besked ud til deres medlemmer – HUSK lys på cyklerne når I cykler til og fra jeres 
fritidsaktiviteter! 
 

Så er aftalen med DGI-Storkøbenhavn, om at få indført ”røg og nikotinfrie 
idrætsmiljøer” i idrætsforeningerne og på idrætsanlæggene, ved at være i mål. Sagen er 
godkendt på Kommunalbestyrelses møde den 25. oktober 2022 og vi er i fuld gang med at få 

produceret plakater og opslag til hallerne og udendørsanlæggene. Målet har været 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. Der vil først i det nye 



 

år, blive udsendt informationer om, hvordan I skal forholde jer, i forhold til at 
idrætsanlæggene bliver røg- og nikotinfrie, gældende fra ultimo 2022. Mange tak til alle de 
medvirkende foreninger og brugerbestyrelser. 
 
 

Der er for 2023 afsat penge til disse puljer: 
 
Ekstraordinære tilskud 
Formålet med puljen er at yde ekstraordinært tilskud til leder- og instruktøruddannelse, 
grupperejser og transport. Ansøgningsfrist 1. maj og 1. november 2023. 
 
Puljestørrelse: 175.000 
 
Venskabsbypuljen  
Besøg i og af følgende byer: Järvenpää (Finland), Täby, (Sverige) og Lørenskog (Norge)  
 
Puljestørrelse: 15.000 kr. 
 
Foreningsidræt på skoler og institutioner 
Som en styrkelse af arbejdet med at koordinere samarbejdet mellem skoler og foreninger, og 
for at stimulere forløb med foreningsundervisning i og på skoler, SFO’er og på dagtilbud er 
der for 2023 afsat et beløb, som kan støtte muligheden for at frikøbe trænere og instruktører 
fra foreningerne til klubbernes dag, besøgsdage i foreningerne og mindre forløb med 
samarbejde. Forløbene organiseres af kommunens Foreningskoordinator,  så tøv ikke med at 
række ud til Casper på cn29323@rk.dk eller 3076 9118  
 
Puljestørrelse: 75.000 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. 

 
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. 

Ansøgningsfristerne kan ses under Folkeoplysningsudvalgets møder, længere oppe i teksten. 
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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. Ansøgningsfristerne kan ses under Folkeoplysningsudvalgets møder, længere 
oppe i teksten. 
 
 
 

                                                                   
 
 

Til orientering er Rødovre Rådhus lukket fra 24. december 2022 – 1. januar 2023, begge 

dage incl. Kultur-og Fritid er derudover også lukket den 23. december og den 2. 
januar 2023. Hvis der skulle være noget der ikke kan vente, så kan I kontakte Dorthe på 
30767634. Vi besvarer eventuelle mails, hurtigst muligt, når vi er tilbage den 3. januar 2023. 

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

 Arbejdsområde: Chef for området 

 
Fritidsområdet 
 
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. 
 

Amalie Kastoft-Christensen, Fritidsvejleder, cn31022@rk.dk 
 Vejledning af børn og unge til foreningstilbud, Fritidspasansøgninger m.m. 

 
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.  

 
Mathilde Wendelboe, Bookingmedarbejder, cn31021@rk.dk 

 Arbejdsområde: Fordeling af haller/gymnastiksale, samt stævnetimer i haller. Daglig 
booking af skolelokaler, gymnastiksale og haller m.m. 
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Rikke Magnusson, Kultur-og Fritidskonsulent, cn20964@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 32  

 Arbejdsområde: Booking af skolelokaler (dette område overgår gradvis til Mathilde), 
bestilling af nøglebrikker til skoler (dette område overgår gradvis til Mathilde), 
”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, 
nyhedsbreve m.m.  

 
Kulturområdet 
 

Rikke Ranzau, Kulturkonsulent, cn25537@rk.dk, tlf.nr. 30 76 76 42 
 Arbejdsområde: Kulturområdet, partnerskabsaftaler på kulturområdet, 

Rødovredagen, Musikpris m.m. 
 
Camilla Autzen, Børne og Unge Kulturkonsulent, cn18712@rk.dk, tlf.nr. 30 76 76 51 

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

 

Emilie Ahrenkiel Zimmer, Studentermedhjælper, cn28822@rk.dk, tlf.nr. 20 36 16 45 
 Arbejdsområde: Kulturområdet, men hjælper også til på Fritidsområdet. 

 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Kultur og Fritid 
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