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Emne:
Ansøgning om støtte til forbedring af sanitetsforholdene under Pinsestævne 2016 i
Dragør Boldklub.
Baggrund
Dragør Boldklub har i generationer afholdt pinsestævne og igen i år har klubben inviteret
Fodbold Danmark til sit traditionsrige stævne som afvikles i dagene 15.-16. maj.
Stævnet retter sig mod piger og drenge i alderen fra 4 til 15 år. Sidste år deltog mere end
2300 fodboldspillere fordelt på 250 hold. Der forventes i år et endnu større antal deltagere.
Langt over 100 af klubbens frivillige – forældre, ledere og trænere – er med til at gøre
stævnet til et af de Sjællands mest besøgte stævner. Stævnet indebærer at Dragør i de to
dage forventes besøgt af ikke mindre end 8.000 mennesker.
Stævnets Udvikling
Stævnet har gennem de senere år udviklet sig til en bred kulturbegivenhed, hvor spillet på
fodboldbanerne pakkes inde i en hyggelig ramme for familierne med underholdning,
opvisninger, legefaciliteter og salgs- og aktivitetsboder.
Som noget nyt skabes i år bro mellem flere af kommunens foreninger. Således vil
byens Rugbyklub deltage med en stor turnering for børn og unge i alderen 8-18 år og
Dragør Gymnasterne kommer og giver opvisning.
Andre nye aktiviteter er forsøg med loppemarked på grusbanen om søndagen.
Endelig afvikles ungdomsfest om søndagen for alle piger og drenge i alderen 13-15 år
som bidrag til at styrke fællesskabet og samle de unge omkring klubben.
Fritidshjemmet på Kirkevej og St. Magleby Skole stiller i år beredvilligt
indkvarteringsfaciliteter til rådighed for klubbens svenske venskabsklub.

Klubbens udfordring
Siden klubbens flytning til det nye klubhus i 2000 er klubbens medlemstal af aktive unge
næsten fordoblet og det samme gælder for antallet af deltagere i pinsestævnet. De
seneste 4 år er antallet af besøgende i klubfaciliteter i pinsen ligeledes fordoblet og dette
betyder et ekstraordinært pres på klubbens sanitære faciliteter.
Klubbens gæster har da også samstemmende efterlyst bedre sanitære forhold, et
kritikpunkt som klubben i år har ønsket at imødekomme ved at tilvejebringe en forøget
kapacitet af mobile toiletvogne.
Ekstraordinær udgift.
Den nødvendige forøgelse af kapaciteten af mobile toiletvogne indebærer en
ekstraordinær udgift for klubben på ca. 14.000 kr. til leje, opstilling og rengøring af to
mobile toiletvogne hver med 4 toiletter og kapacitet for håndvask. Med et forventet antal
besøgende på 4000 hver dag er der forudsat en tømning af toilettankene efter afviklingen
af 1. dags stævne.
Støtteanmodning
Klubben skal på baggrund af den store udvikling i gæstebesøget under pinsestævnet
anmode om kommunens velvillige støtte til forbedring af sanitetsforholdene i
stævneområdet gennem opstilling af mobile toiletvogne således at det rejste kritikpunkt fra
klubbens gæster kan imødekommes.
De bedste hilsner med ønsket om udvalgets positive behandling af klubbens andragende.
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