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Nanna Frisch Kjølholt
Ansøgning fra Dragør Sejlklub

Kære alle,
Vi er naturligvis glade for, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen, ser positivt på
vores ansøgning. Den er nu behandlet BFKU og vi kan forstå, at den nu er
videresendt med henblik på behandling i FOU. Vi mener dog, at vi er bekendt med
de muligheder, som foreningerne kan ansøge FOU om. Det var derfor vi sendte
ansøgningen til kommunen.
Det vi ansøger om, er jo et fast årligt tilskud på kr. 100.000. Det primære beløb, som
vi ansøger om, skal jo gå til renovering af vores nuværende flåde, samt indkøb af
fartøjer og grej. Primært til ungdomsafdelingen. Vi er jo bekendt med, at kommunen
har flere forskellige konti, hvor der kan ansøges om penge og tilskud.
At kommunen har besluttet sig for grundlæggende at gennemgå kommunens støtte
til foreninger, kan vi kun bifalde, da det er utrolig vanskeligt for os andre at finde ud
af, hvor man skal søge hjælp.
Nedenstående udgifter har sejlklubben og det kan være, at I kan bruge nogle af
disse specielle udgifter I jeres søgen efter, at opfylde vores ønske.
-

Vi betaler ca. kr. 18.000 om året for at have vores skolebåde liggende i
havnen. De fleste andre klubber får stillet arealer til rådighed og har dermed
ikke denne udgift.
Vi betaler ca. kr. 70.000 om året i forsikringer. I de fleste andre foreninger,
får de dette betalt.
Vi vedligeholder selv Madsens Krog og Mindesmærket/Ankerpladsen. Det vil
vi også gerne gøre fremadrettet, men her kunne man f.eks give os et tilskud
på 10-15.000 kr i lighed med det man har gjort med Tennisklubben. I kunne

-

f.eks. også betale os en leje for det stykke jord, som kommunen anvender af
sejlklubbens – eks kr. 10.000. Det er det vi betaler i stadeplads.
I kunne evt tilbagebetale de kr. 250.000 som sejlklubben i sin tid bekostede
på Madsens Krog, SF-sten, brosten, stativer, vandinstallationer mm. En
investering vi har foretaget på kommunens arealer.

Så mulighederne er mange og da vi kan forstå, at viljen er tilstede, så afventer vi nu
FOU’s anbefalinger og håber, at I i fællesskab kan opfylde vores ønske om et fast
årligt tilskud på kr. 100.000.
Bedste sejlerhilsener
Bestyrelsen i Dragør Sejlklub
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