Bilag 1, indsendte formålsbeskrivelser fra foreninger, der søger lokaler

Amager Social Håndbold (ASH)
Foreningens formål er, at styrke folkeoplysningen med udgangspunkt i håndbold aktiviteter og det
forpligtende fællesskab. At styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage
aktivt og engageret i samfundet. At tilbyde sociale aktiviteter til foreningens medlemmer.

Cubansk Danseforening
Cubansk danseforenings formål er at udbrede kendskabet til cubansk kultur, gennem undervisning i både
traditionelle og moderne cubanske danse, kulturelle arrangementer, kulturrejser, kulturelle aktiviteter samt
dialog. Gennem det forpligtende fællesskab og sociale liv i foreningen opfordres medlemmerne til at tage
medansvar for foreningen og dens aktiviteter. Foreningen henvender sig til enhver der deler interessen for
cubansk kultur og udtryksform, uagtet alder og køn.

Fodboldklubben Sporting Skovsnegl
Foreningen Sporting Skovsnegl ønsker at dyrke interessen for fodbold gennem 1 gang fast ugentlig
fodboldtræning og gennem kamp i DBU-regi. Træningen vil bestå af tekniske og fysiske øvelser, der
fremmer medlemmernes evne til at blive bedre til at spille fodbold.
Sigtet er medlemmerne tager ansvar for deres fysiske velbefindende ved alsidig bevægelse i træning og
kamp og at styre det sociale fællesskab.

Folehavens Kvindeforening
Foreningens formål er, at skabe et fællesskab for piger og kvinder inkl. sønner op til 12- års alderen.
Foreningen vil tilbyde medlemmerne motionshold, oplysende foredrag, undervisning, udflugter og andre
aktiviteter efter interesse.

Foreningen for enlige forældre og skilsmissebørn
Foreningens formål er: At hjælpe enlige forældre og skilsmissebørn med sociale aktiviteter, som der mange
gange ikke er råd til i hverdagen. Foreningens medlemmer vil igennem et forpligtende fællesskab udøve
følgende aktiviteter, såsom idræt, kultur, dans, musik, teater, billedkunst og meget mere.

Ngatch Fall Family
Foreningens formål er at skabe et vidtrækkende fællesskab omkring den vestafrikanske musik- og
dansekultur i Danmark. Dette gøres gennem at skabe socialt rum for gentagne kulturmøder, blandt andet
ved afholdelse af faste aktiviteter, såsom regelmæssig undervisning i dans og tromme fra Vestafrika, men
også ved afholdelse af andre kulturelle arrangementer, samt større events.

