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Beregnet tilskud 2012
Medlemstilskud: 833 medl., heraf 676 under 25 år = 114.244 kr.
Aktivitetstilskud: 7316 holdtimer a 17 kr.
= 124.372 kr.
Driftstilskud lokaler: 16848 timer
= 193.498 kr.
Antal lokaler: 6

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 Bent Fischer for Boldklubben
1908 samt fuldmægtig Maibritt Jakobsen og foreningskonsulent
Louise Stensborg.
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Beskrivelse af klubhus
Størrelse: 400,05 m2
Foreningens klubhus er 2011 udvidet med 144 m2.
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Kontor:
Her foregår møder vedr. spilleudvikling og taktikmøder. Foreningen
havde ikke indsendt aktivitetstimetalsskema for lokalet, men da der
foregår folkeoplysende aktiviteter i lokaler er det støtteberettiget.
Lokalet er i brug 37 timer ugentligt, 48 uger om året.
Cafeteria rum 5 og 6:
Foreningen havde udfyldt to aktivitetstimetalsskemaer for lokale 5 og
6. Men der er tale om ét rum, da det er en væg med foldedør, som
deler de to rum. Lokalet anvendes til møder, undervisning og
instruktion. Lokalet er i brug 56 timer ugentligt 48 uger om året.
Omklædning, rum 1,2,3,7,8:
Omklædningsrum som bruges til taktikmøder. Foreningen havde
angivet at lokalerne bliver brugt 8 timer dagligt alle ugens dage, men
dette tal refererer til de timer, hvor der er aktivitet, dvs. også bad og
omklædning. Når det daglige timeantal opgøres for aktiviteter i
lokalet, som er folkeoplysende, er det 4. Lokalet er derfor i brug 28
timer ugentligt, 48 uger om året.
Fysioterapi lokale, rum 4:
Lokalet anvendes til behandling af skadede spillere og møder. Lokalet
rummer et massagebord, som næsten fylder rummet. Det vurderes at
de aktiviteter, der finder sted i lokalet ikke kan godkendes som
folkeoplysende. Dels fordi rummet er for småt til at holde møder i dels
fordi behandling af skadede spiller ikke er en folkeoplysende aktivitet.
Mødelokale, rum 9:
Lokalet anvendes til møder, undervisning, instruktion. 56 timer
ugentligt, 48 uger om året.

Konklusion:
Lokaler i brug: 8
Timeforbrug pr. år: 13872

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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