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Beregnet tilskud 2012
Medlemstilskud: 400 medl., heraf 326 under 25 år
Aktivitetstilskud: 8000 holdtimer á 17 kr.
Driftstilskud lokaler: 5616 timer
Antal lokaler: 4

= 55.094
= 136.000
= 132.924

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 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 foreningens kasserer Nour E. Raida og
formand Ole Steen Bærentzen samt fuldmægtig Maibritt Jakobsen og
foreningskonsulent Louise Stensborg.
Sundby Boldklub havde ikke udfyldt de aktivitetstimetalsskemaer,
som forvaltningen havde udarbejdet og sendt til foreningen.
Foreningskonsulenten udfyldte derfor løbende
aktivitetstimetalsskemaer under besøget.
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Kontor
Lokalet bliver brugt til bestyrelsesmøder, trænermøder og diverse
udvalgsmøder. Lokalet er i brug 42 timer ugentligt, 48 uger årligt.
Cafeteria/bordtennisrum
Køkken er forpagtet. Her er forskellige sociale arrangementer i
klubben. Lokalet ligger i forlængelse af et andet lokale med
bordtennisbord. Lokalerne kan adskilles ved hjælp af en foldedør og
udgør derfor ét samlet lokale i optællingen af lokaler. Af
folkeoplysende aktiviteter foregår ungdomstrænermøde,
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Lokalet er i brug 42 timer
ugentligt, 48 uger årligt.
Legerum
Lokalet indeholder et billardbord, computer med Wii. Af
folkeoplysende aktiviteter anvendes lokalet til taktik og planlægning.
Lokalet er i brug 21 timer ugentligt, 48 uger årligt.
Omklædning, 3 lokaler
I tre af foreningens omklædningsrum er der taktik og planlægning.
Disse aktiviteter bruger foreningen 21 timer ugentligt, 48 uger årligt
på.
Antal lokaler: 6
Driftstilskud/timer i egne lokaler: 8064
Tilsynsbesøget har ingen konsekvenser for foreningens beregnede
tilskud for 2012.
Resultat af tilsynsbesøg
Antal lokaler: 6
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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