Januar
Uge 1
15. januar
15. januar

Rødovreordningen - Frist for afregning af leder-instruktør/gruppe/transport tilskud.
§ 6, stk. 2 tilskud - Udbetaling af tilskud
Rødovreordningen - Udbetaling af persontilskud

Februar
1. februar
Ultimo februar

Foreningerne skal fremsende medlemstal i forbindelse med fordeling af haller
Fordeling af fodboldbaner på Brugerbestyrelsesmødet Espelunden & Elstedvej

Marts
1. marts
18. marts
15. marts
31. marts
4. april

Sommerferieaktiviteter – ansøgningsfrist for at være med i sommerferieprogrammet
Sjov lørdag
Ansøge til sæsonudlån - sekundære lokaler i idrætsanlæggene for maj - august.
Ansøge om lokaler og gymnastiksale på skolerne, samt Islevbadet.
Fordeling af haller ”pavemøde”

April
1. april
Ultimo april

Ansøge om stævnetimer i hallerne
Fordeling af Islevbadet

Maj
1. maj

Rødovreordningen - Ansøgning om ekstraordinært tilskud til leder/gruppe/transport

Juni
8. juni
10. juni
11. juni
23. juni

Mestermodtagelse for ungdom i Viften
Mestermodtagelse for seniorer og foreningslederfest i Rødovrehallen
Store Cykeldag - den årlige cykeltur for hele familien
Sankt Hans på Rådhusplænen

September
1.september
8. september
Uge 37

Kultur- og Fritidsområdet

15. september
15. september

Indsendelse af ønsker til vintertider for fodbold på kunstgræs og grus.
Kulturnat i samarbejde med Rødovre Centrum
Vestegnens Kulturuge - samarbejde mellem 7 kommuner for at skabe mere kultur og
kreativitet med forskellige arrangementer i ugens løb.
Rødovreordningen - udsendelse af materiale
Ansøgningsfrist til Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – til nærmere angivne formål

Oktober
1. oktober
28. oktober

Rødovreordningen - Ansøgningsfrist for aktivitet- og lokaletilskud
Sjov lørdag

November
1. november
December
1 + 2. december
Primo december
Primo december
OBS:





Rødovreordningen - Ansøgningsfrist for ekstraordinært tilskud til
instruktør/gruppe/transport.
Julemarked på Rådhuspladsen – juletræstænding og over 40 boder.
Rødovreordningen – Frist for afregning af lokaletilskud
Rødovreordningen – Tilbagemelding om fordeling af Rødovreordningen
Årshjul 2017

Ansøgning til ”Initiativ- og Udviklingspuljen” - frist den 1. i hver måned.
Ansøgninger til folkeoplysningsudvalget – den 1. i hver måned.
Tilskud i forbindelse med jubilæum 25, 40, 50, 60, 75 & 100 år – ansøgningsfrist en måned før jubilæet.
”Reklameordningens 15% pulje” – Ansøgningsfrist 1. måned før arrangementet.

