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Beregnet tilskud 2012
Medlemstilskud: 1036 medl., heraf 860 under 25 år
Aktivitetstilskud: 16376 holdtimer á 17 kr.
Driftstilskud lokaler: 20.320 timer
Antal lokaler: 7

= 423.732
= 278.392
= 560.752

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 daglig leder Lennard Boel og
fuldmægtig Maibritt Jakobsen og foreningskonsulent Louise
Stensborg.
Fremad Valby havde ikke udfyldt de aktivitetstimetalsskemaer, som
forvaltningen havde udarbejdet og sendt til foreningen. Lokaleoversigt
var heller ikke indsendt. Foreningskonsulenten udfyldte derfor
løbende aktivitetstimetalsskemaer under besøget.
Konferencerum 1
Indrettet med små borde. Lokalet bruges til forældre- og taktikmøder.
Medlemmer overnatter også i lokalet, når der holdes interne
træningslejre. I dagtimerne arrangerer Ungdommens Røde Kors
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lektiehjælp i caféen og Københavns Idrætsefterskole bruger lokalet til
undervisning. De folkeoplysende aktiviteter i lokalet finder sted 25
timer ugentligt 50 uger årligt.
Store sal
Idrætshal med repos, hvorpå der er opstillet styrketræningsmaskiner.
De omkringliggende skoler bruger hallen i dagtimerne. Fra 1. oktober
til 1. april spiller de ungdomshold, som ikke kan få lokaler på skoler
og andre idrætsanlæg, fodbold i salen. Derudover bruges lokalet bredt
til aktiviteter, der er relateret til foreningen, bl.a. fester. Lokalet er i
brug 56 timer ugentligt, 50 uger årligt.
Cafésporten
Lokale med borde og sofagruppe. Medlemmer kan ’hænge ud’ og
hygge sig i lokalet før træning. Der holdes taktikmøder og arrangeres
fællesspisning med trænere i lokalet. Man booker lokalet i en
kalender. Lokalet er i brug 56 timer ugentligt, 50 uger årligt.
Omklædning 1,2
Taktikmøder i forbindelse med kampe. I weekenden kan
ungdomsholdene ikke klæde om i Valby Idrætspark. Derfor er der
mere aktivitet i lokalerne lørdag og søndag. Lokalerne bruges 16 timer
ugentligt, 50 timer årligt.
Pigeomklædning 1, 2
Taktikmøder i forbindelse med kampe. Lokalerne bruges 14 timer
ugentligt, 50 timer årligt.
Forrum
Taktikmøder i forbindelse med kampe. Lokalerne bruges 14 timer
ugentligt, 50 timer årligt.

Resultat af tilsynsbesøg
Antal lokaler: 8
Driftstilskud/timer i egne lokaler: 11450
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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