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Beregnet tilskud 2012
Medlemstilskud: 302 medl., heraf 243 under 25 år = 44.954 kr.
Aktivitetstilskud: 8496 holdtimer a 17 kr.
= 144.432 kr.
Driftstilskud lokaler: 4992 timer
= 91.670 kr.
Antal rum: 8

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 Palle Aarfelt og kassér Anker
Petersen for Hellas Boldklub samt fuldmægtig Maibritt Jakobsen og
foreningskonsulent Louise Stensborg.
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Beskrivelse af klubhus
Cafeteria:
Rummet kan deles i to ved hjælp af foldevægge og regnes derfor som
ét lokale. Når foldevæggen er i brug, fungerer den ene del af rummet
som et mødelokale for taktikplanlægning og undervisning ved video.
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Derudover anvendes hele rummet til interne træningslejre, hvor
overnatning er indlagt i programmet.
Foreningen har noteret i aktivitetstimetalsskemaet, at det er svært at
indpasse aktiviteterne i skemaet. Foreningen bruger lokalet 10 time/26
uger årligt til taktikmøder, videoundervisning 1 time/44 uger årligt,
træningslejre 14 timer/2 uger årligt, Hellas Banko 5 timer/8 uger
årligt, ”Europa cup” samvær 4 timer/4 timer årligt.
Omklædning, rum 1,2,3:
Omklædningslokale som bruges til taktikmøder, evaluering,
ungdomsmøder, seniormøder og fodboldskole. Lokalet anvendes 17
timer/ 44 uger årligt.
Omklædning, rum 4, 6, 7, 8:
Samme aktiviteter som rum 1-3. Lokalet anvendes 15 timer/44 årligt.
Kontor:
Lokalet bruges til bestyrelses- og udvalgsmøder. 7 timer/44 uger
årligt.
Konklusion:
Så mange lokaler er i brug: 9
Årligt timeforbrug : 2720
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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