
 

 

             
                                           Januar  2023 

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 og gerne sende videre til jeres trænere/ledere. 
 
 

                                                                
  

Nyt fra Kultur-og Fritid 
 

Anlægsinvesteringer 
 

Husk, at ansøgningsrunden for anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2024 er 

åbnet. Det er muligt at indsende sit anlægsønske frem til og med søndag den 26.        
februar 2023 til cn28344@rk.dk. Hvis I har spørgsmål vedr. ansøgningen, så tøv ikke med at 
kontakte Morten Dam Vestergaard på cn28344@rk.dk eller 36377633. 
 
 

                                                
 

Fritidspas og følgeven-ordning 
 
Der er åbent for ansøgning til fritidspas, så hvis I kender til børn og unge under 18 år, 
der ikke allerede er foreningsaktive, og hvor forældrene måske ikke har økonomisk råderum 

til kontingentbetalingen, så er det muligt at søge om støtte til kontingent (max. 2000 

kr.) og til specialudstyr (max. 500 kr.). I søger fritidspas via forenings- og 
fritidsportalen. Det er også her I kan læse mere om kriterierne for ansøgning af fritidspas. 

 



 

Som et led i fritidspasordningen arbejder vi med at etablere en følgeven-ordning, som 

har særligt fokus på at tage godt imod de børn og unge, der ikke er vante i 
foreningslivet og som måske også kæmper med forskellige udfordringer, der gør, at de 
ikke tidligere har følt sig velkommen eller klar til at deltage i et foreningsfællesskab. Vi er 

derfor i gang med at planlægge nogle foreningsworkshops, som vi håber I vil tage godt 
imod, når vi udsender invitationer i løbet af foråret. 

 

                                                                            
 
Nye fordelingsrammer for indendørs idrætsanlæg og tidsfrister 
 

KFU har på deres seneste møde vedtaget de nye samlede regler og rammer om 
fordeling af tider i haller og gymnastiksale. Det betyder at det tidligere 

pointsystem udgår (for hallerne), og fokus nu i højere grad bliver på dialog med 
foreningerne om tider samt opfølgning på, om de bruger deres tider. 
 

Som forening kan I søge om tider til den kommende sæson 23/24 via Foreningsportalen 

fra den 6. februar til den 19. februar 2023. Alle foreninger vil modtage en 

vejledning til sæsonbooking på mail.  
 

Indberetning af medlemstal - Ifølge de nye retningslinjer for fordelingen af tider skal 

I som forening indberette jeres DGI/DIF-medlemstal til forvaltningen via 
Foreningsportalen.  Tallene skal indberettes i perioden 6. februar til 19. februar 2023. I 
vil modtage en mail med flere oplysninger. 
 

Fordelingsmøde for idrætsforeninger som benytter hallerne (Rødovre Hallen, 
Stadion Hallen og Rødovre Gymnasium) 

Husk at sætte kryds i kalenderen onsdag den 29. marts 2023 kl. 17:00-19:00, hvor 

der afholdes fordelingsmøde i Mødelokale 1 i Rødovre Hallen.  Foreninger, der er med i 

fordelingen, skal sende én repræsentant til dette møde og får direkte besked. 
 



 

        
 
Søg op til 1 mio. kr. hos Nordea-fonden 
 
Har I en idé til at skabe flere gode og grønne liv i jeres lokalområde kan I frem til 

22. februar 2023 søge op til 1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fondens Her gror vi-
pulje. Puljen er øremærket projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at 
vokse.  

Læs mere på www.nordeafonden.dk/hergrorvi og bed gerne om sparring ift. 
ansøgningen hos vores Foreningskoordinator: Casper Licht / cn29323@rk.dk / 3076 9118 

 
Sjov Lørdag 
  
Husk at vi holder ”Sjov Lørdag” 1. april 2023 i Rødovrehallen og Rødovre Skøjte Arena. 

Vi har lige sendt en tilmeldingsblanket ud og tilmeldingsfristen er 15. februar 2023.  
 

Sommerferieaktiviteter 

 
Børne- og Kulturforvaltningen afholder igen i år SOMMERFERIEAKTIVITETER for 
kommunens børn 1. – 9. kl. og i den forbindelse vil vi spørge Jer, om I skulle have lyst til 

at byde ind med nogle aktiviteter - Hvis din forening vil være en del af 
sommerferieaktiviteterne i 2022, så hold øje med invitationen som bliver sendt ud, ultimo 

januar 2023, med ansøgningsfrist 1. marts 2023. 
 

Årshjul for foreninger og større arrangementer 
 
Vi har vedhæftet et årshjul for foreninger, samt en oversigt over større arrangementer 
i 2023. Hvis I har nogle spørgsmål, så kan I kontakte Rikke Magnusson eller Dorthe Larsen. 
 

http://www.nordeafonden.dk/hergrorvi
mailto:cn29323@rk.dk


 

                                             
              
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, mobil nr. 20 22 02 48 
 Vejledning af børn og unge til foreningstilbud, Fritidspas-ansøgninger m.m. 

 
Morten Dam Vestergaard, Kultur-og Fritidskonsulent, cn28344@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 
33/mobil nr. 30 76 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, mobil nr. 20 22 06 88 

 Arbejdsområde: Fordeling af haller/gymnastiksale, samt stævnetimer i haller. Daglig 
booking af skolelokaler, gymnastiksale og haller m.m. 

 
Rikke Magnusson, Kultur-og Fritidskonsulent, cn20964@rk.dk, tlf.nr. 36 37 76 32/mobil nr. 
30 76 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/mobil nr. 30 
76 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.  
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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 
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