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Beregnet tilskud 2012
Medlemstilskud: 3533 medl., heraf 2281 under 25 år = 385.489 kr.
Aktivitetstilskud: 56.212 holdtimer a 17 kr.
= 955.604 kr.
Driftstilskud lokaler: 36.800 timer
= 741.352 kr.
Drifttilskud bliver beregnet ud fra tidligere års tilskud. Forhøjes med
løn- og prisfremskrivning)
Antal lokaler: 20

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 B93’s bestyrelsesmedlem og kassér
Hans Bay, repræsentant fra tennisafdelingen Klaas Muizelaar samt
fuldmægtig Maibritt Jakobsen og foreningskonsulent Louise
Stensborg. Klaas Muizelaar forestod omvisningen i tennislokalerne
mens Hans Bay forestod omvisningen i B93’s klubhus.
B93 havde ikke udfyldt de aktivitetstimetalsskemaer, som
forvaltningen havde udarbejdet og sendt til foreningen men havde
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indsendt en oversigt, som beskrev alle klubhusets lokaler og de
aktiviteter som foregik heri – også de ikke-medlemsinvolverende. I
den nedenstående beskrivelse af lokaler er tidsangivelserne dels hentet
fra B93’s egen oversigt dels fra aktivitetstimetalsskemaer, som
foreningskonsulenten udfyldte løbende under besøget. Tidsangivelse
fra B93’s egen oversigt er markeret med kursiv.
B93 Tennishallerne
Hal A og B: Hallen består af to tennisbaner. I brug 8 timer
dagligt 250 dage årligt.
Rum 1: Lokale med borde og stole. Anvendes til møder og
opvarmning. I brug 4 timer dagligt 250 dage årligt.
Rum 2: Lokale med sofaarrangement. Bruges til undervisning
og intromøder. I brug 4 timer dagligt 250 dage årligt.

B93 klubhus
Klubhusets lokaler fordeler sig på tre etager og en kælder. Kælderen
anvendes til opbevaring af rekvisitter og rummer også klubbens
vaskeri. Her foregår der ingen aktiviteter for medlemmerne. De
nedenstående beskrevne lokaler er de lokaler, hvor der ifølge
foreningen er aktiviteter for klubbens medlemmer.
Stuen
Cafe: Køkkenet er forpagtet. For medlemmer er der i lokalet
aktiviteter som forældremøder, introduktionsmøder for nye
medlemmer og fællesspisning. Disse aktiviteter finder sted 3
timer dagligt 300 dage om året.
Ungdomsskole: En opholdsstue for medlemmer. I lokalet findes
bordfodbold, spillemaskine og fjernsyn. I brug 8 timer dagligt, 300
dage årligt.

Styrketræningsrum: Lokalet er indrettet som et
styrketræningslokale med maskiner, madrasser til gulvøvelser
og spejle på væggen. Her kan skadede medlemmer bl.a. lave
genoptræning. Lokalet bookes og anvendes i hverdagen 6
timer dagligt, 300 dage årligt.
Kontor/møderum: Lokale med kontorborde og stole. I brug 4
timer dagligt, 200 dage årligt.
Kulturudvalgslokale/møderum: Her opbevares klubbens
gamle protokoller og andre rekvisitter, der fortæller om
klubbens historie. Her afholdes også forskellige møder.
Lokalet er i brug 4 timer dagligt, 300 dage årligt.
Bestyrelseslokale/møderum: Lokale med et stort aflangt bord
omgivet af stole. Lokalet er i brug 3 timer dagligt, 300 dage
årligt.
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Første sal
11 omklædningsrum: Disse rum er i brug sammenlagt 3 timer
dagligt, 300 dage årligt. I vinterhalvåret træner klubbens
mindste medlemmer i lokaler på skoler, mens de ældre
medlemmer fortsætter med at træne udenfor på de
kunstgræsbaner, der ligger i tilknytning til klubhuset. Når et
hold skal træne eller spille kamp, er træneren til stede i
omklædningsrummet og giver medlemmerne instruktion ca. 15
min. før og efter aktiviteten.
Møderum: Her afholdes holdmøder og udviklingsmøder.
Lokalet er i brug 8 timer dagligt, 300 dage årligt.
Lille møderum/forrum: Værested for klubbens piger.
Indrettet med røde lænestole. Lokalet ligger ved siden af et
omklædningsrum for piger. I brug efter behov.
Anden sal
Aktivitetsrum: Et stort rum hvor der er opstillet borde og
stole. I tilknytning til lokalet er der et lille køkken og et mindre
opbevaringslokale med små madrasser. Klubben anvender
aktivitetsrummet til interne træningslejre og weekendture for
medlemmer. Her kan børn og forældre også spise og lave deres
egen mad til sociale arrangementer. Lokalet bliver især brugt i
vinterhalvåret. Lokalet er i brug 4 timer dagligt, 300 dage
årligt.
Resultat af tilsynsbesøg
Antal lokaler: 24
Driftstilskud/timer i egne lokaler: 27500
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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