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Medlemstilskud: 510 medl., heraf 360 under 25 år = 60.840 kr.
Aktivitetstilskud: 4250 holdtimer a 17 kr.
= 72.250 kr.
Driftstilskud lokaler: 1600 timer
= 64.365 kr.
Antal lokaler: 2

Sagsbehandler
Louise Stensborg

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 foreningen
bruger.
En ugeplan der viser aktivitetstimerne i de enkelte rum ugen
igennem samt antallet af uger lokalet bruges i løbet af året.

Tilsynsbesøget
Tilstede ved tilsynsbesøget var formand Gert Gade for Boldklubben
Hellas samt fuldmægtig Maibritt Jakobsen og foreningskonsulent
Louise Stensborg.
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Beskrivelse af klubhus
Størrelse: 475 m2
Klubhuset er udvidet i 2011 med to omklædningsrum på i alt 90 m2
samt et møde/taktikrum på ca. 32 m2.
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Omklædningsrum 1-5:
Foreningen havde udfyldt aktivitetstimetalsskemaet med det antal
timer, som lokalet er i brug i det daglige. Foreningskonsulenten
orienterede foreningen om, at det er aktiviteter som taktik,
planlægning og evaluering, der er godkendt til støtte og ikke bad og
omklædning. Da taktik og andre lignende aktiviteter, som er godkendt
til støtte, kan variere fra dag til dag var det ifølge Gert Gade svært at
lave et skøn. Han vurderede dog, at der dagligt bliver brugt 2-3 timer
på de godkendte aktiviteter i omklædningsrummene. Foreningens
medlemmer klæder om i klubhuset, selvom de spiller på andre anlæg
eller på skoler i indendørssæsonen.
Fælles aktivitetsrum/cafeteria, rum 7:
På aktivitetstimetalsskemaet havde foreningen angivet de timer, der er
aktivitet i lokalet, dvs. også aktivitet som ikke kan godkendes som
folkeoplysende. Af folkeoplysende aktiviteter blev der holdt
infomøder, koordinerende møder for ungdoms- og seniorafdelingen og
diverse udvalgsmøder. Ifølge Gert Gade er det svært at præcisere,
hvor mange timer dagligt lokalet ligger ramme til aktiviteter, der er
godkendt som folkeoplysende aktiviteter.
Mødelokale, rum 6:
Lokalet er nyt, og foreningen har endnu ikke et overblik over brugen
af lokalet. Aktiviteterne i lokalet er kendetegnet ved at medlemmer
siver ind og ud til møder. Lokalet er indrettet som et mødelokale med
bl.a. langbord og undervisningstavle. Foreningen har i
aktivitetstimetalsskemaet angivet de timer, hvor der er aktiviteter i
klubhuset.
Konklusion
På baggrund af tilsynsbesøget er det på nuværende tidspunkt ikke
muligt at lave en sammentælling af BK Unions aktivitetstimetal, da
der for to af klubhusets lokaler mangler timetal. Det drejer sig om det
fælles aktivitetsrum/cafeteria samt mødelokale, rum 6.
Når foreningen har optalt aktivitetstimetallet for de ovennævnte
lokaler, kan der opgøres et samlet tal for foreningens brug af timer i
klubhus.
Da der skal være et rimeligt veldokumenteret grundlag for at tælle
timer, skal timetallet baseres på en faktisk optælling eller et rimeligt
skøn, dvs. at man fx for hvert lokale optæller aktivitetstimer i to uger.
Når man har et resultat, ganges det med de antal uger, som man bruger
lokalet om året.
Hvis BK Unions driftstilskud skal reguleres i forhold til udvidelsen af
klubhuset, skal denne optælling finde sted i efteråret 2012.
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