Dragør Sejlklub - ansøgning om årligt tilskud
J.nr.:
18.15.08.Ø40
Sagsnr.:16/3396
RESUMÉ:
Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dragør Sejlklub om et årligt
tilskud.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller:
1.

at

2.

at

der tages stilling til om Dragør Sejlklubs ansøgning skal
imødekommes helt eller delvist.
et eventuelt tilskudsbeløb tages fra puljen til folkeoplysende
voksenundervisning.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 1101-2017
Ad. 1.+2.
Udvalget er positiv sindet over for (dele) af ansøgningen. Da der i marts
måned skal forelægges en sag om foreningstilskud i kommunen foreslår
udvalget følgende.
1)

udvalget

udtrykker

forståelse

for

sejlklubbens

udfordring.

2) sagen sendes til FOU til behandling på deres møde i februar måned,
hvor udvalget anmoder FOU om vurdering af, hvorvidt der i sejlklubbens
ansøgning er puljer i FOU sejlklubben kan søge og at FOU generelt
udtaler sig til ansøgningen i forhold til fordeling af foreningstilskud
3) Sagen forelægges på møde i marts til endelig afgørelse, samtidig
med at sagen om foreningstilskud generelt forelægges udvalget.
4) Forvaltningen fremlægger et notat om, hvilke muligheder kommunen
har for tildeling af tilskud til foreninger med særlige behov, herunder om
der
kan
ske
ændringer
i
klubbens
betaling
for
leje
af
bådepladser/havneareal
Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub om et
årligt tilskud på 100.000 kr. Ansøgningen er vedlagt sagen.
Ansøgning
Af ansøgningen fremgår det, at Dragør Sejlklub de sidste par år har
oplevet stor succes og udvidelse. Grundet den store ekspandering har
Dragør Sejlklub ventelister, som de har svært ved at afvikle. Dragør
Sejlklub søger dermed om et økonomisk tilskud på årligt 100.000 kr.
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således, at de kan afvikle deres ventelister, lave løbende investeringer i
deres fartøjer og optimere eksisterende fartøjer.
Mere præcist fordeler ansøgningen om tilskuddet sig til:
Opgradering af nuværende flåde
Indkøb af flere fartøjer
Undervisningsmateriale
Uddannelse af frivillige
I alt

30.000
40.000
15.000
15.000
100.000

Administrationen kan oplyse, at Dragør Kommune yder tilskud til
foreninger efter Folkeoplysningsloven. Foreninger kan søge om;
Aktivitetstilskud
Lokaletilskud
Tilskud til voksenundervisning
Puljen til særlige formål
Puljen til leder- og træneruddannelse
Dragør Sejlklubs tilskud:
1. Dragør Sejlklub har i 2016 modtaget aktivitetstilskud på lige
under 16.000 kr. for 33 medlemmer under 25 år.
2. Dragør Sejlklub fik ikke lokaletilskud i 2015 og 2016, da deres
lejeindtægter oversteg deres udgifter.
3. Dragør Sejlklub modtager ikke tilskud til voksenundervisning, da
man som forening kun kan modtage tilskud som enten frivillig
folkeoplysende forening eller en forening der tilbyder
folkeoplysende voksenundervisning
4. Dragør Sejlklub har i 2016 ansøgt puljen for særlige formål til
indkøb af elmotorer på 9.000 kr. Folkeoplysningsudvalget
imødekom ansøgningen med 5.000 kr. Efter indsendt regninger
har Dragør Sejlklub fået udbetalt 4.330 kr. fra puljen. Dragør
Sejlklub har på lige fod med andre foreninger mulighed for at
søge denne pulje til bl.a. opgradering af nuværende flåde og
indkøb af fartøjer.
5. Dragør Sejlklub har i 2016 ikke ansøgt denne pulje. Dragør
Sejlklub har på lige fod med andre foreninger mulighed for at
søge denne pulje til uddannelse af deres frivillige.
Vedligeholdelse
Dragør Sejlklub foreslår, såfremt de modtager det økonomiske tilskud,
at der etableres en vedligeholdelsesordning for de ca. 40 m2 i
Tolderhuset og 1/3 af Madsens Krog, som Kommunen på nuværende
tidspunkt stiller til rådighed for klubben. Sejlklubben foreslår også en
vedligeholdelsesordning for Ankerpladsen, som til dels står på
Sejlklubbens grund.
Administrationen kan ikke anbefale, at der foretages en opdeling i
ansvaret for vedligehold af Tolderhuset, fordi Tolderhuset er en fredet
bygning, som vedligeholdes af kommunen.
Vedligeholdelse af Ankerpladsen og 1/3 af Madsens Krog har Havnen
estimeret at der bruges ca. 20 mandetimer årligt på vedligeholdelse i
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form af græsslåning og oprydning/tømning af affald svarende til godt
6.000 kr.
Fortilfælde
Dragør Kommune har indgået en aftale med Dragør Tennis om, at
kommunen giver et særskilt tilskud til banevedligeholdelse. Jf.
kontrakten der er indgået mellem Dragør Tennis og Dragør Kommune,
så har Dragør Kommune ansvaret for vedligeholdelse af banerne, men
Dragør Tennis forestår det praktiske arbejde med vedligeholdelsen og
modtager herfor et årligt tilskud. I 2016 var beløbet 312.744 kr. Beløbet
modsvarer vedligeholdelse og drift af 5 tennisbaner. Dragør Tennis har
selv ansvaret for og afholder selv udgiften til vedligeholdelse af
klubhuset.
Dragør Kommune har tilsyneladende indgået kontrakten med Dragør
Tennis, fordi den vedligeholdelse af banerne som kommunen kunne
stille til rådighed ikke modsvarer Tennisklubbens behov.
Hvis Dragør Sejlklubs ansøgning imødekommes, vil dette være med til
at fremme deres klubaktiviteter og afvikle deres ventelister. Det skal
dog pointeres, at imødekommes ansøgningen delvist eller helt, vil dette
have præcedens virke for andre foreninger, som måtte ansøge om
tilskud på lignende vilkår.
LOVE/REGLER:
Jf. Folkeoplysningsloven skal Dragør Kommune yde tilskud til foreninger.






Aktivitetstilskud: § 15 i Folkeoplysningsloven fremgår det, at der
ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Lokaletilskud: § 25 i Folkeoplysningsloven fremgår det, at
frivillige folkeoplysende foreninger skal have tilskud med mindst
65 % af deres driftsudgifter, dog nedsættes dette
forholdsmæssigt i forhold til andelen af medlemmer over 25 år (§
25 stk. 3). I Dragør Kommunes ”Retningslinjer for støtte til
frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven”,
fremgår det, at der i beregningsgrundlaget fradrages eventuelle
leje- og forpagtningsindtægter (Folkeoplysningsbekendtgørelsen
§ 15 stk. 2).
Voksenundervisning: § 8 i Folkeoplysningsloven fremgår det, at
der ydes et grundtilskud til foreninger til aflønning af lærere og
ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget:




at 5 % af puljen til aktivitetstilskud afsættes til ’særlige formål’.
Foreninger kan derved ansøge Folkeoplysningsudvalget om
tilskud til diverse ting som større materialeanskaffelser, større
reparationsudgifter mm. I 2016 var denne pulje på 64.000 kr.
at 5 % af puljen til aktivitetstilskud afsættes til ’leder- og
træner/instruktøruddannelse’. Foreninger kan derved søge om
tilskud til uddannelser. Kursusudgiften refunderes med 75 % af
den dokumenterede udgift, dog max 2.650 kr. pr. kursus/person.
I 2016 var denne pulje på 64.000 kr.
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ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
På nuværende tidspunkt udnyttes tilskud til aktiviteter og lokaler fuldt
ud. I 2017 er der budgetteret med følgende til de forskellige puljer:
Aktivitetstilskud
Puljen til særlige formål
Puljen til leder- og træneruddannelse
Lokaletilskud

1.194.323
66.351
66.351
688.415

Puljen til folkeoplysende voksenundervisning benyttes ikke fuldt ud. På
nuværende tidspunkt modtager to foreninger; AOF og Dragør Koret
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.
2014

2015

2016

Budget til voksenundervisning
AOF
Tilskud til
Dragør Koret
Mindreforbrug
Budget til voksenundervisning
Tilskud til
AOF
Dragør Koret
Mindreforbrug
Budget til voksenundervisning
AOF
Tilskud til
Dragør Koret
Mindreforbrug

372.900
-215.987
-22.088
134.825
396.046
-239.603
-21.240
135.203
318.719
-129.315
-37.928
151.476

I 2017 er der budgetteret med 329.587 kr. til tilskud til
voksenundervisning. På baggrund af indsendte ansøgninger og
regnskaber er AOF i 2017 berettet til 181.500 kr. i tilskud og Dragør
Koret til 18.700 kr.
Dvs. der er 129.387 kr. i mindreforbrug.
Folkeoplysningsudvalget behandlede på deres møde den 28. november
2016 en ansøgning fra Dragør Sangforening om at blive godkendt som
forening
der
tilbyder
folkeoplysende
voksenundervisning.
Folkeoplysningsudvalget godkendte foreningen, og de er således
tilskudsberettiget i 2017. Administrationen vurderer, at tilskuddet vil
være i samme størrelsesorden som Dragør Koret.
Et eventuelt tilskud til Dragør Sejlklub kan derfor principielt tages fra
denne pulje.
Hvis et eventuelt støttebeløb tages fra denne pulje, kan det dog have
negativ effekt, såfremt Dragør Kommune modtager ansøgninger fra nye
foreninger som tilbyder voksenundervisning, da der ikke vil være penge
til det.
Derudover har de eksisterende foreninger som modtager tilskud til
voksenundervisning ej heller mulighed for at ekspandere i deres tilbud.
Som det fremgår af overstående tabel, er det især AOF, som varierer i,
hvor mange timer foreningen anvender og dermed hvor stort et tilskud
de kan modtage.
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KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2016.
Økonomiudvalget den 19. januar 2016.
Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.
BILAG:
1 Åben Dragør Sejlklub: Ansøgning til Dragør Kommune om 20528/16
årligt tilskud kr. 100.000
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