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Referat
Stevnsgade Basketball har fået ny bestyrelse, som består af:
Linda Herskov, formand
Jan Boel, næstformand
Jesper Vestdam, kasserer
Maurice Manuel
Stine Eckert
Filip Buff Pedersen
Troels Schønemann
Lars Østergaard
Allan Andersen
Marianne Hansen (suppleant)
Nick Henningsen (suppleant)
Den nye bestyrelse havde ønsket et møde, da det i forbindelse med
Stevnsgade Basketballs generalforsamling 15. august bl.a. kom frem,
at underskrifter på evalueringer sendt til forvaltningen muligvis er
forfalskede. Bestyrelsen havde bl.a. behov for en afklaring af
foreningens eventuelle forpligtelser overfor kommunen.
Jesper Vestdam oplyste, at han inden sommerferien op til den
ordinære generalforsamling forsøgte at få udleveret foreningens
seneste regnskab, men at det ikke var muligt. Det manglende regnskab
var årsagen til, at generalforsamlingen blev udsat til efter
sommerferien. Han oplyste videre, at den nye bestyrelse har set
materiale vedr. 5 udviklingspuljeprojekter (fremsendt til Jack Sanneh),
og at man er i tvivl om, hvorvidt projekterne er gennemført som
afrapporteret.
Linda Herskov oplyste, at hun det seneste år i bestyrelsen har spurgt
til bl.a. udviklingspuljeprojekter og har fået at vide, at man bare kunne
fordele pengene, som man ville.

Folkeoplysning og Tilskud

Marianne Kruckow oplyste, at støttemidler skal anvendes i
overensstemmelse med det godkendte projekt og budget, og at
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evaluering og regnskab ligeledes skal følge det godkendte projekt og
budget. Marianne Kruckow oplyste videre, at forvaltningen har
politianmeldt muligt dokumentfalsk i forbindelse med Stevnsgade
Basketballs aflæggelse af regnskab for et udviklingspuljeprojekt. På
den baggrund har forvaltningen samtidig iværksat skærpet tilsyn og
agter at bestille en ekstern revision af foreningens regnskaber
(herunder projektregnskaber) for de seneste to år.
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer blev orienteret om den
procedure, kommunen har sat i gang.
Linda Herskov oplyste, at foreningen har en fuldtidsmedarbejder og
en student (10 timer om ugen), og at man vil forsøge at finde en
løsning, så længe kommunens tilskud er frosset.
Den nye bestyrelse har sit første møde i aften. Der er tre gengangere i
den nye bestyrelse (Linda Herskov, Jan Boel og Maurice Manuel).
Jesper Vestdam oplyste, at han – som ny kasserer – har
overdragelsesforretning 21. august, hvor han håber at få bedre
overblik over foreningens økonomi.
Bestyrelsen ønsker et overblik over, hvilke udviklingspuljeprojekter
der er givet tilskud til, og om der er projekter, hvor der stadig er
udeståender i forhold til Københavns Kommune.
Det blev aftalt, at forvaltningen indkalder bestyrelsen til et møde, efter
Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 4. september 2018.
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