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Medlemstilskud: 444 medl., heraf 271 under 25 år
Aktivitetstilskud: 6681 holdtimer a 17 kr.
Driftstilskud lokaler: 20.384 timer
Antal lokaler: 7

= 159.376 kr.
= 113.577 kr.
= 219.810 kr.
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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 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 Finn Ryberg og
kassér/administrativ leder Ole Mortensen for Brønshøj Boldklub samt
fuldmægtig Maibritt Jakobsen og foreningskonsulent Louise
Stensborg.
Brønshøj Boldklub havde ikke udfyldt de aktivitetstimetalsskemaer,
som forvaltningen havde udarbejdet og sendt til foreningen men havde
i stedet indsendt en detaljeret oversigt, som beskrev alle klubhusets
lokaler og de aktiviteter som foregik heri – også de ikkemedlemsinvolverende. Foreningskonsulenten udfyldte derfor løbende
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aktivitetstimetalsskemaer for lokalerne under besøget.
Tidsangivelserne i den nedenstående beskrivelse af lokalerne er hentet
fra førnævnte skemaer.
Beskrivelse af klubhus
Mødelokale, 1. sal:
Foreningens administration foregår i lokalet. Derudover anvendes
lokalet til bestyrelsesmøder, støtteforeningsmøder, udvalgsarbejde og
trænerteamsmøder. Lokalet er brug 4 timer dagligt, 350 dage årligt.
Restaurant:
Lokalet kan ved hjælp af foldedøre opdeles i tre mindre rum og et af
rummene fungerer som et mødelokale, hvor der holdes taktik- og
udvalgsmøder. Derudover bruger foreningen også restauranten til
interne træningslejre. Lokalet er i brug 5 timer dagligt, 350 dage årligt
til foreningsaktiviteter. Foreningen bemærker at det er svært at lave et
gennemsnit af timeforbruget i lokalet. Foreningen har ansat en
medarbejder til køkkenet.
Ungdomsværested/aktivitetsrum B:
Lokalet rummer to små fodboldmål og 6-8 medlemmer kan spille
fodbold i lokalet. Medlemmer mødes her før kamp og træning.
Lokalet er i brug 8 timer dagligt, 350 dage årligt.
Ungdomsværested/aktivitetsrum A:
I lokalet findes bordtennisbord, Playstation og sækkepuder.
Foreningen beskriver lokalet som et multirum hvor der ud over sociale
aktiviteter også foregår taktikmøder. Lokalet er i brug 8 timer dagligt,
350 dage årligt.
Mødelokale B:
Lokalet anvendes til træner/ledermøde og til samtaler med forældre og
børn. Lokalet er i brug 6 timer dagligt, 350 timer årligt.
Resultat af tilsynsbesøg
Antal lokaler: 5
Driftstilskud/timer i egne lokaler: 10850
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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