Hvor er Kulturrådet om 5 år?
Kulturrådet vil være en aktiv medspiller og samarbejdspartner i forhold til
Folkeoplysningsudvalget, FIR, BUS aftenskolerne, Frivilligrådet, Seniorrådet,
Handicaporganisationerne.
Kulturrådet vil søge inspiration hos andre Kulturråd og i andre kommunerne og vil bringe
ideer med til Rødovre.
Kulturrådets medlemstal er vokset fra ca. 25 medlemmer til 50 medlemmer.
Vi holder årlige drøftelser om kultur- og fritidsområdet med Rødovre kommunes Kultur og
Fritidsforvaltning ved Kulturchefen og tilsvarende med formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget.
Før budgettet drøftes og vedtages på det politiske plan kommer Kulturrådet med sit og
medlemmernes ønsker på området.
Kulturrådet har været med til at få gennemført, at foreningslivet nemmere kan søge og
opnå tilskud til deres aktiviteter, enten som driftstilskud, økonomisk støtte til
enkeltaktiviteter eller som underskudsgaranti.
Der kan søges årligt og i løbet af året, efter behov.
Folkeoplysningsudvalget råder over flere midler til at støtte nye ideer og udvikling, og
arbejder aktivt for at oplyse borgerne om støttemulighederne. Udvikling af en forening
vægtes højere.
Kulturrådet kan glæde sig over, at Foreningsportalen fungerer godt for alle.
Forvaltningen har fået et elektronisk værktøj til bedre registrering af foreninger og grupper
af borgere, det er nemmere for foreningerne at søge om tilskud og støtte, borgerne kan
nemt se hvilke folkeoplysende aktiviteter, de kan deltage i, både som aktive deltagere eller
som tilskuere.
Foreningsportalen er stedet, hvor idrætten, kirkerne, aftenskolerne, musikskolen, Viften,
teaterforeningen, biblioteket, Rødovregaard, Heerup Museum, kulturelle foreninger og
sociale foreninger orienterer borgerne om de mange kulturelle tilbud.
Foreningsportalen fungerer på flere elektroniske platforme.
Kulturrådet arbejder fortsat for at flere børn og unge kan lære at spille på et
instrument, spille i en gruppe, synge alene og i kor. Kulturrådet arbejder for at
Musikskolen skal have bedre forhold.
På samme måder mener Kulturrådet at flere børn og unge i Rødovre skal kunne tegne,
male, spille og lave teater. Rådet foreslår kommunen at oprette en Kunst og
Dramaskole. Kulturrådet arbejder for at teaterforeningerne får bedre vilkår og det bliver
økonomisk nemmere for børn og unge og deres foreninger at opføre teater og musik i
Viften og andre kulturelle mødesteder, som Rødovregaard og Irmas Kaffetårn.
Kulturrådet arbejder for at byens pladser og bygninger udsmykkes med kunst og
formidler debatten om det mellem borger, rådgivere og beslutningstagere. Blandt andet
ved offentlige møder efter behov og ved aktiv deltagelse i Rødovredagen.

