Fægteklubben Trekanten

På vegne af Fægteklubben Trekanten skal jeg hermed søge om dispensation fra deadline den 3.
november for ansøgning om ”tilskud til ledelseskurser” gennemført i 3. kvartal 2014.
Fægteklubben Trekanten har i mange år afholdt og afviklet en international træningslejr for
fægtere fra hele verdenen. En del af konceptet er også at sikre en løbende uddannelse af de
personer (korps af frivillige), der bidrager med at drive klubben i hverdagen. Frem til i år har
fægteklubben Trekanten rettidigt ansøgt puljen ”tilskud til lederkurser” under
Folkeoplysningsloven, og hvert år modtaget støtte. På træningslejren i august 2014, blev der lige
som de foregående år, afviklet kurser, som opfyldte betingelserne for støtte under ovenstående
pulje. Grundet nedenstående årsager blev der i år desværre ikke ansøgt rettidigt – dvs. inden
deadline den 3. november 2014.
Jeg har den 21. november 2014 været i telefonisk dialog med Robert Dines Rasch, som oplyste, at
forvaltningen ikke har mulighed for at give dispensation og derfor anbefalede Fægteklubben
Trekanten, at søge Folkeoplysningsudvalget om dispensation fra deadline på ansøgning af
puljemidler.
Til forskel fra tidligere år, har den nuværende klubbestyrelse mindre end 12 måneders erfaring udi
at drive Fægteklubben Trekanten. Derfor er der ingen nuværende bestyrelsesmedlemmer med en
historik, der kunne have sikret, at der blev ansøgt ovenstående puljemidler i år (som de andre år)
inden for fristen.
I perioden efter sommerferien og frem til den 17. november 2014 har bestyrelsen kørt et intensivt
forløb med gennemførelse af en mønsterklubanalyse. Forløbet har været meget intensivt for
bestyrelsen og har krævet mange ressourcer (engagement og tid), da ny strategi- og delstrategier
har skullet defineres, udformes og gennemføres. Derfor har der i bestyrelsen været meget lidt
overskud/tid til at orientere omkring, hvilke rutiner og forudfastsatte opgaver, den nye bestyrelse
skulle overtage/videreføre fra den hidtidige bestyrelse. Derfor er der i år beklageligvis ikke blev
ansøgt om ovenstående puljemidler i tide/inden for deadline.
Det er først nu, hvor mønsterklubanalysen er gennemført/afsluttet, at bestyrelsen har haft tid og
ressourcer til at spørge andre tidligere bestyrelsesmedlemmer (med historik) om, hvilke rutiner og
forudfastsatte opgaver som skulle gennemføres. Først nu bliver bestyrelsen beklageligvis bekendt
med, at puljeansøgningsfristen 3. november 2014 er overskredet.
For at hindre, at klubben kommer i en lignende situation igen, har bestyrelsen udarbejdet et
årshjul. Efterhånden, som datoer for diverse ansøgninger dukker frem eller bliver kendt, indføres
disse løbende i årshjulet. Ansøgningsfristen for tilskud til lederkurser, er nu ført ind i årshjulet.
Fægteklubben Trekanten er en lille klub med en begrænset økonomi. Derfor er disse
tilskudsmidler overordentlig vigtige for klubben i forhold til at sikre klubbens forsatte faglige
udvikling. Det er Fægteklubben Trekantens dybtfølte håb og ønske, at Folkeoplysningsudvalget vil
træffe afgørelse om en dispensation fra den overskredne frist og tillade, at Fægteklubben
Trekanten i lighed med de andre år kan ansøge om puljemidler fra puljen til støtte lederkurser.
Med venlig hilsen
Side 1 af 2

Fægteklubben Trekanten

Simon Jeiner
Formand Fægteklubben Trekanten

Side 2 af 2

