Bilag 1, Oversigt over formål fra foreninger, der søger godkendelse og lokaler, marts 2013

Nørrebro selvforsvarsforening
”§2.1 Nørrebro selvforsvars foreningens formål er: At skabe en social kontekst hvor medlemmerne
tilegner sig kenskab til selvforsvar og kampkunst. Herpå fremmes den enkeltes personlige udvikling
og sundhed samt aktivt, at indgå og biddrage til fællesskabets trivsel.
§ 2.2 Nørrebro selvforsvars forening trækker på en kinesisk kampkunst praksis og filosofi for
inspiration og arbejder for, at udbrede kenskabet til og fremme dyrkningen af kinesisk Kung-Fu
kultur i Danmark.
§ 2.3 Nørrebro selvforsvars forening sigter også imod, at integrere elementer fra den kinesiske
Kung-Fu kultur i foreningens virke ved, at organisere foreningsaktiviteter, som dækker den brede
vifte af discipliner som den kinesiske Kung-Fu kultur består af og ved, at fremme den kulturelle
udveksling mellem udøvere på tværs af nationale grænser.
§ 2.3 Disse aktiviteter henvender sig til befolknings grupper på tværs af alders-, nationale og
kulturelle grænser.”
Københavns city taekwondo
”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. Taekwondo indeholder elementer, som
fremmer mange sociale elementer. Ved at dyrke Taekwondo opnår man 5 af de vigtigste egenskaber
der giver et fundament til en stærk personlighed: Respekt, Ydmyghed, Udholdenhed, Selvkontrol
og Ukuelighed.
Ud over dette opnås ligeledes et fysisk velvære.
Vi ønsker:
-At træne og undervise i Taekwondo, på motions- og konkurrencebasis.
-At de unge udvikler kendskab til taekwondo som en potentiel fritidsaktivitet og til fritidsaktiviteter
generelt.
-At være et stærkt fritidstilbud med fokus på motion og bevægelse for alle aldre
-At give de unge en god oplevelse i et uformelt miljø
-At lære de unge at indgå i en gruppe og dermed styrke de sociale kompetencer.
-At skabe netværk og venskaber mellem børn i området, at styrke viden om og interesse for andre
gennem fokus på ligeværdighed og generel forståelse.
-At præsentere de unge for de mange muligheder og tilbud, som det danske foreningsliv rummer.
-At medlemmerne opdrages til at tage medansvar for foreningen og deltage i dens aktiviteter og
herigennem lære at deltage i demokratiske processer og tage medansvar for eget liv og engagere sig
i det omgivende samfund.”
Kriti
”Foreningens formål er skabe muligheder for at medlemmerne kan dyrke deres interesse for græsk
og kretansk kultur og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede
kendskab til sidstnævnte, for derigennem at skabe forståelsen og fremme samarbejde mellem
Danmark og Grækenland. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter
folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter
sig”
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Boldklubben daggry
”Foreningens formål er at skabe sociale relationer for borgere i københavnsområdet på tværs af
traditionelle netværk. Når en borger først går ind i en livsfase med fuldtidsbeskæftigelse og måske
et familieliv, viser erfaringen, at der sker en reduktion i størrelsen og alsidigheden af ens sociale
netværk. Det er svært for erhvervsaktive at finde tid og mulighed for at knytte nye relationer uden
for arbejdet gennem holdsport, da en travl hverdag henviser de fleste til at dyrke individuel idræt så
som løb, fitness, yoga osv. For nytilflyttede borgere i voksenalderen er det derfor ekstra svært at
skave nye relationer til erhvervsaktive borgere med forskelligartet baggrund og den sociale
integration er derfor typisk fuldstændig overladt til arbejdspladsen.
Ideen bag Boldklubben Daggry er at skabe et forum for etablering af sociale netværk gennem
holdsport, der kan kombineres med et aktivt arbejdsliv. Foreningens medlemmer skal derfor mindst
hver anden gang have en ”gæst” med /fx en nytilflyttet fra arbejdspladsen eller boligforeningen),
som vil have gavn af at knytte relationer til andre deltagere og gæster gennem det fællesskab der
opstår i holdsport. Hvis ”gæsten” gerne vil være fast deltager kan vedkommende selv melde sig ind
og forpligte sig til fremover at invitere andre gæster med, så de sociale netværk for medlemmerne
og deres gæster på den måde bliver både større og mere socio-kulturelt og socio-økonomisk
varireret. I sæsonen afholdes der både en fast ugentlig holdaktivitet og et særligt fællesarrangement,
hvor alle medlemmer og alle sæsonens gæster deltager i en lokal aktivitet med bredere
samfundssigte som Landsindsamling eller Mangfoldighedsfestival.”
CSKA lokomotiv
”Foreningens formål er at dyrke fodbold og med udgangspunkt heri fremme socialt liv i og omkring
klubben. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og
tage medansvar i foreningen.”
Ørestad Jokokan karateskole
”Foreningens formål er at dyrke Yakami-Ryu Karate med udgangspunkt i fællesskabet og det
sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere er formålet at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
At udvikle medlemmerne fysisk, psykisk og spirituelt igennem træning af Yakami-ryu Karate,
Yakami no Taijutsu og Yashin Mon.”
Fodboldklubben Havnen
”Foreningens formål er:
a) Det er foreningens formål at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet,
samt med udgangspunkt i Fodboldklubben Havnen at udvikle medlemmernes evne og lyst
til at engagere sig, og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
b) At dyrke uforpligtende konkurrencefodbold
c) At tilbyde grundlæggende undervisning i fodboldspillets facetter, både fysisk, taktisk og
organisatorisk
d) At formidle venskab på tværs af kulturer”
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Bispebjerg Tennisforening
”Tennisforening for Voksne og børn, indenfor single, double og mixdouble samt
konkurrencer og sociale arrangementer iht. Folkeoplysningsloven, dvs. at tilbyde
interesserede mulighed for at spille tennis og med udgangspunkt i denne aktivitet at
udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og
i det lokale samfund.”
Boldklubben Korallen
”Foreningens formål er at fremme samfundsdeltagelse via idrætsaktiviteter. Grundholdningen i
foreningen er, at en sund krop skaber et sundt sind, og et sundt sind har større energi til deltagelse i
samfundsgavnlige aktiviteter. Foreningen er ikke en kommerciel forening, men udspringer fra et
ønske om at skabe en idrætsmæssig forankring for studerende, der ikke er født i Københavns
område. Foreningen har ikke noget økonomisk formål, og vil i sin drift prøve at være mest mulig
omkostningseffektiv.
Stk 2. pkt. 1: Det er forventet fra foreningens side, at alle medlemmerne deltager aktivt i
foreningspligter. Det være sig både de idrætsmæssige og almen praktiske gøremål i foreningen.
Stk 2. pkt. 2: Det forventes af foreningens medlemmer, at de er aktivt deltagende i forenings
aktiviteter. Dette er både de primære idrætslige aktiver, men også andre aktiviteter af sociale
karakter. Det er således ikke tilstrækkeligt at et medlem kun deltager i en salgs aktiviteter.
Stk 2. pkt. 3: Fodbold er den primære idrætsgren for foreningen.”

Zigo
”Foreningens formål er at fremme sundheden blandt nærområdets unge gennem sportsaktiviteter.”
Cosa Nostra
”Foreningens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i fodbold og evt. andre idrætsgrene
herigennem fremme interessen for disse, samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere
sig og tage del i foreningen og samfundet.”
Gospelkoret Oikos
”Foreningens formål er at formidle det at fremme gospelforståelse og musikglæde
gennem folkeoplysende voksenundervisning og fællesaktiviteter, og dermed styrke medlemmers
lyst og evne til at formidle dette videre. Korets medlemmer forventes at tage ansvar for egen og
fælles læring ved deltagelse i ugentlige øvegange, koncerter, workshops og frivillige aktiviteter, der
på samme vis fremmer gospelforståelse og musikglæde i samfundet.”
Copenhagen Cougars
”Fremme og fastholde softball som en sportsgren, der tilbydes i Københavns Kommune. At
kombinere det sociale og sportslige på alle hold i klubben. At medvirke til medlemmernes lyst til at
tage ansvar for deres eget liv og engagere sig i samfundslivet.”
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CPH Potentia
”Foreningen har til formål at samle idrætsinteresserede til idrætsudøvelse til træning, stævner og
turneringer og igennnem det aktive og forpligtende medlemskab af foreningen at skabe et socialt
engagement, fællesskab og sammenhold, som skal bidrage til at udvikle det enkelte medlems
samfundsmæssige og sociale kompetencer inden for rammerne af et sundt psykisk og fysisk miljø i
tæt samarbejde med offentlige og private interessenter, som måtte støtte foreningens formål.”
Hvid trane tai Chi
”Formålet med foreningen er at tilbyde dets medlemmer mulighed for at dyrke nedenstående aktiviteter, samt
med udgangspunkt i en holistisk tilgang til livet at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig
samt tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
Foreningen skal igennem sit virke tilstræbe at fremme menneskelig og samfundsmæssig udvikling hos dets
medlemmer via særlig fokus på følgende:
• udbrede kendskabet til og tilbyde undervisning i Tai Chi Chuan og Qigong
• udbrede kendskabet samt tilbyde undervisning i meditation
• afholdelse af foredrag og arrangementer
• oplysning om vestenlig og østenlig visdom
Ved menneskelig udvikling forståes at udvikle hele mennesket, hvilket indbefatter både krop, sind og ånd.
Ved samfundsmæssig udvikling forståes, at foreningen arbejder for et mere harmonisk samfund og kulturel
integretion.
At udbrede kendskabet til Tai Chi Chuan menes at undervise og træne Tai Chi Chuan (Yang stil) sammen
med andre mennesker. Alt hvad der fremmer Tai Chi Chuan er det i foreningens interesse at fremme.
Ved undervisning i meditation anvendes den eller de metoder, som er bedst egnet.
Der kan holdes foredrag om alt, der har til formål at fremme menneskelig udvikling.
Vi ønsker generelt at udbrede kendskabet til vestlig og østlig visdom, herunder Daoisme og andre
traditioner.”
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