12.
Ansøgning om tilskud til Tipoff.dk fra DGI Underground (2009-173111)
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget følger indstillingen fra Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget og
giver afslag på ansøgning om støtte til Tipoff.dk

Problemstilling
DGI Underground søger om 10.000 kr i støtte til hjemmesideprojektet Tipoff.dk. Tipoff.dk er en
hjemmeside for street-basketballspillere og street-fodboldspillere. Ideen er at motivere de unge i
lokalområderne til at gøre dem aktive på kvarterets baner. De unge får gennem hjemmesiden
mulighed for at finde alle baner, samt netværke med andre unge og dermed tiltrække dem fra andre
bydele. Tipoff.dk har dialogbokse, hvor det er muligt at lægge beskeder ud og derigennem profilere
Brønshøj-Husum som en aktiv og idrætsmindet bydel. Desuden har hjemmesiden et sms-system, hvor
man kan invitere andre til kamp.
Hensigten med hjemmesiden er dels at styrke sundheden, understøtte sammenhængskraften bandt de
unge, samt understøtte den stigende tilslutning til selv-organiseret idræt. Derudover skaber denne
form for idræt også liv i det offentlige rum.
Den samlede pris for udvikling og design af hjemmesiden er 60.000 kr. (kopi af tilbud findes i
sekretariatet). Københavns Kommunes Udviklingspulje har støttet projektet med 35.000 kr. Det
resterende beløb er søgt hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Nørrebro
Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg søges
om støtte til at programmere og lancere Tipoff.dk.
Hjemmesiden udvikles og drives af frivillige i DGI regi.
Hjemmesiden lanceres i foråret 2010 og henvender sig til unge mellem 12-25 år og der forventes at
være ca.500 ugentlige brugere i Brønshøj-Husum.
Ansøgningen har været behandlet i Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, som indstiller til afslag
med begrundelsen nævnt under ”løsning”.
Løsning
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da projektet vurderes at mangle lokal forankring. Af
ansøgningen fremgår det f.eks. ikke, hvilke basketbaner mv. i bydelen, som vil indgå i projektet.
Endvidere er det uklart om den frivillige arbejdskraft, som indgår i projektet, er lønnet arbejdskraft
under DGI, og endelig undrer det, at DGI ikke støtter projektet økonomisk.
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