Tilskud 2013
Oversigt over 8 nye foreningers formål

Bilag 2 a

24091 AFC Ørestaden Spartans
§2

Foreningens formål er at dyrke amerikansk fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet
og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt, foreningens fokus er
især på ungdomsarbejdet. Det er endvidere foreningens formål at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

24127 Copenhagen City Taekwondoklub Chung UI
§ 1, 2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til taekwondo og på forsvarlig vis træne
og uddanne dens medlemmer, så de bibringes færdigheder og holdninger i
overensstemmelse med taekwondos ånd og ide efter Dansk Taekwondo Forbunds love
og regler samt at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og aktivt tage
medansvar i foreningen og det lokale samfund.

22955 Copenhagen Gensei Ryu Karate-Do
§2

Formålet er at dyrke karate – do, men andre kampformer kan trænes, under
forudsætning af at kvalificeret instruktion kan finde sted.

28256 Copenhagen ITF Taekwon-do Klub
§2

Klubbens formål er at udbrede ITF taekwon-do kampsporten og i videst muligt omgang
at fremme et aktivt og underholdende fritidsliv samt udvikle talenter som kan indgå i
den danske elite på nationalt turneringsniveau.
Copenhagen ITF Taekwon-do Klub bygger på medlemsindflydelse, aktivt medlemskab
og et forpligtende fællesskab med respekt for individet.
Copenhagen ITF Taekwon-do Klub er medlem af International Taekwon-do Federation.

25396 Fremad Valby Håndbold
Er underafdeling af Boldklubben Fremad Valby af 1904
§2

Klubbens formål er at udbrede kendskab til, interesse for og færdighed i håndboldspil.
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28122 Fritidsforeningen GAS
§2

Foreningens formål er at støtte fritidsaktiviteter for børn og voksne i fællesskab på
Vesterbro.
Vi ønsker at engagere børnefamilier i nærmiljøet i samvær omkring dans, leg, musik,
bevægelse og andre kreative/kropslige udfoldelser i fritiden.
Vi vil gerne skabe et sted hvor børn og forældre får mulighed for at være aktive
sammen, blandt andet igennem dans på en måde, så begge parter får udbytte af
træningen. Vi savner muligheden for at træne sammen med vores børn og deres venner
og disses forældre. Vi oplever at lignende tilbud mangler i foreningslivet på Vesterbro.
Vi ønsker at forankre Gasværksvejens Skole som midtpunkt for disse aktiviteter i et
positivt samspil og en dialog med skole og KKFO.
Vi ønsker at gøre bevægelsesglæde til en familieaktivitet og styrke båndet mellem børn
og forældre, samt familien i fællesskab med andre børnefamilier i nærsamfundet.
Således at både børn og voksne ser en fordel i at engagere sig i det sociale miljø
omkring børnenes skole, hvor voksne også tager aktivt del i aktiviteterne sammen med
børnene og selv får glæde af udfoldelsen.
Fritidsforeningen Gas vil kun kunne eksistere, hvis både børn og voksne ønsker og
forstår at tage aktivt del i dette positivt forpligtende fællesskab. Således vil
medlemmerne opleve, at deres evne til at engagere sig og yde aktivt medborgerskab i
fritidsaktiviteter i samfundet skaber positive oplevelser.
Fritidsforeningen Gas ser således sin opgave som at bidrage til folkeoplysende
aktiviteter for og med medlemmerne, ved at vi som voksne ud fra eget engagement og
opbakning om foreningens aktiviteter viser ved praktisk eksempel for vores børn, at
aktivt medborgerskab og fælles engagement i et demokratisk foreningsliv fører til
positive oplevelser, læring, sjov og glæde i livet.

24044 Halgan IF
§2

Foreningen har til formål:
At være en fodboldklub.
At sikre at medlemmerne gennem foreningens lokaliteter får mulighed for at mødes med
ligesindede, at gennemføre træning osv.

28288 Københavns Akademiske Fodsportsforening
§2

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke fodbold med
udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og
medlemmers fælles virke og ansvar er udgangspunkt for virksomheden.

