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21857 Boldklubben Frem. Tilsynsbesøg 13. juni. kl. 15-16.30 2012
Beregnet tilskud 2012
Medlemstilskud: 519 medl., heraf 366 under 25 år
Aktivitetstilskud: 14.615 holdtimer á 17 kr.
Driftstilskud lokaler: 12.740 timer
Antal lokaler: 6

= 61.854
= 248.455
= 190.955
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Baggrund for tilsynsbesøg
Folkeoplysningsudvalget har ønsket en analyse af tilskud til drift og
aktiviteter i klubhuse for 2012. Som et led i analysen foretager
forvaltningen et besøg i de største klubhuse.
Formålet med besøget er:
At besigtige klubhusenes aktivitetslokaler
At få oplyst hvilke medlemsaktiviteter der foregår i lokalerne

Forud for besøget har foreningerne indsendt følgende dokumenter:
En plan/skitse over placeringen af de aktivitetsrum, som indgår i
foreningens opgørelse
En ugeplan der viser aktivitetstimerne i de medregnede rum ugen
igennem samt antallet af uger lokalet bruges i løbet af året.

Tilsynsbesøget
Tilstede ved tilsynsbesøget var driftskoordinator Tom Kristensen og
fuldmægtig Maibritt Jakobsen og foreningskonsulent Louise
Stensborg.
Café
Hele caféen er forpagtet. Af folkeoplysende aktiviteter findes der
ungdomstrænermøder og infomøder til forældre sted i lokalet.
Derudover kan medlemmerne en gang om ugen i to timer stille
spørgsmål til bestyrelsen i caféen. Arrangementet kaldes ’Mød
bestyrelsen’. Driftskoordinator for foreningen synes, at det er svært at
lave et skøn over aktivitetstimetallet i lokalet, men vurderer at
førnævnte aktiviteter i snit er 21 timer ugentligt, 50 uger årligt.
Klublokale
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Lokalet ligger op ad caféen og er også en del af denne.
Medlemmernes brug af lokalet er således den samme som af caféen.
En foldedør kan dele lokalet i to. I den ene ende er opstillet et
billardbord, som bruges af seniorklubben. I brug 21 timer ugentligt, 50
dage årligt.
Sommerhus
Et fritstående hus som er placeret foran klubhuset ud imod
græsbanerne. Bruges til taktik og planlægning, træning og
turneringskampe. Foreningen arrangerer også interne træningslejre,
hvor børnene overnatter i huset. Medlemmer booker huset på
hjemmeside. I brug 35 timer ugentligt, 50 dage årligt.
Kontor
Her afholdes bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Foreningen har
følgende udvalg: sponsor-, blad-, ungdoms-, sports-, klubhus-,
stadion- og festudvalg. Driftskoordinator er sekretær for førnævnte
udvalg. I brug 21 timer ugentligt, 50 dage årligt.
Omklædning, 5 stk
Tre store og to små. Bruges til taktikmøder. Foreningens formand
skønner at der i snit holdes 4 taktikmøder á 15 min. pr. dag, 7 dage om
ugen, 50 dage årligt i lokalerne.

Resultat af tilsynsbesøg
Antal lokaler: 9
Driftstilskud/timer i egne lokaler: 6650
Tilsynsbesøget har ingen konsekvenser for foreningens beregnede
tilskud for 2012.

Videre proces
Når alle tilsynsbesøg i klubhusene er afsluttet, samles resultaterne af
disse og forelægges Folkeoplysningsudvalget efter sommerferien.
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