16. Ansøgning om støtte til kajak og uddannelsesmidler (2009-161807)
Bådklubben Valby (BVK Kajak) søger Kgs. Enghave Lokaludvalg om støtte til kajakker samt
uddannelsesmidler.
Der søges om 10.000 kr. (subsidiært 5.650 kr.)
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at der bevilges 10.000 kr. som underskudsgaranti til ansøgningen ”BKV Kajak”

2.

at de 10.000 kr. bevilges af puljemidlerne

Problemstilling
Bådklubben Valby er en 40 år gammel motorbådsklub med 85 bådpladser. For tre år siden besluttede
nogle gamle og nye medlemmer at oprette en kajakafdeling, bl.a. for at øge integrationen mellem det
gamle BKV og det nye byggeri, Sluseholmen. Men også for at etablere et alternativ et nyt tilbud til
motorbådssejlerne med henblik på motion og sammenhold sammen med mange af de nye beboere fra
Sluseholmen.
Kajakafdelingen lægger stor vægt på sikkerhed og uddannelse. Alle roere frigives efter Dansk Kanoog Kajakforbunds regler. BKV tilbyder selv uddannelse og prøver med egne frivillige instruktører.
Klubben arrangerer ture til bl.a. Sverige og fælles ture i omegnen af Københavns Havn.
P.t. har klubben 32 betalende medlemmer og fire klubkajakker. Men efterspørgslen på at få mulighed
for at ro i kajak er stor.
Flere klubkajakker muliggør flere medlemmer, bedre undervisning og mere aktivitet.
Overfor de mange besøgende i og ved Sluseholmen formidler kajakklubben kontakt til
motorbådsklubben og mange andre aktivteter i og omkring Københavns Havn. Planen er, at aktivere
og motivere endnu flere af BKV’s ”gamle garde” til at dyrke kajaksport samt at optage flere
medlemmer fra Sluseholmen og omegn. Denne ambition kræver imidlertid flere klubkajakker og
midler til uddannelse.
Bådklubben er derfor interesseret i at få enten to kajakker samt uddannelse (30.250,- kr.) eller én
kajak samt uddannelse (16.950,- kr.).
Egen medfinansiering består en kajakbro som er opbygget med frivillig arbejdskraft og
medlemskontingent på 600,- kr. halvårligt pr. medlem.
BVK kajak har søgt støtte hos Kickstartpuljen.
BVK Kajak søger Kgs. Enghave Lokaludvalg om et beløb på 10.000 kr. (subsidiært 5.650 kr.).

Løsning
Ansøgningen har været behandlet på Kulturudvalgsmødet, som indstiller, at det ansøgte beløb
bevilges, subsidiært 5.650 kr. Dog således, at bevillingen matcher 1/3 af det beløb der er ansøgt hos
Kickstart-puljen, da Kickstart-puljen forudsætter 1/3 medfinansiering fra anden side. Ansøger har
endnu ikke modtaget svar fra Kickstart-puljen.
Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at støtte ansøger, kan pengene bevilges af
Lokaludvalgets puljemidler, der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Indstilling godkendt med 12 for, 2 imod, ingen undlod at stemme, under forudsætning af, at ansøger
modtager midler fra Kickstart-puljen.

