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Ansøgning til Dragør Kommune om årligt tilskud kr. 100.000
Kære Dragør Kommune,
Dragør Sejlklub (DS) har de sidste 5 år været en af de mest succesfulde og ekspanderende
sejlklubber i Danmark. Vi er af Dansk Sejlunion blevet kåret, som en af de mest
ungdomsvendlige sejlklubber i landet. Vi er ligeledes blevet certificeret til at afholde
internationale stævner, såsom VM, EM og NM. Vi har de sidste par år afholdt nogle af disse
store stævner med stor succes, hvor vi har kunne tiltrække flere hundrede sejlere med familie,
til stor glæde for vores by og de næringsdrivende.
Vi har hidtil selv kunne finansiere og handle den ekspansion, med hjælp fra sponsorer og et stort
engagement fra frivillige i klubben. Desværre har vi nu nået en grænse, som betyder, at vi ikke
kan skaffe yderligere midler til den fortsatte ekspansion.
Vi har de sidste år haft ventelister i, såvel ungdomsafdelingen som sejlerskolen. Derudover har
vi forsømt at vedligeholde vores materiel, samt videreuddannelse af vores mange frivillige. Alt
sammen på grund af manglende midler. Hvis vi skal afvikle vores ventelister, har vi behov for et
fast økonomisk tilskud, således vi over en 5-årig periode, kan begynde en løbende investering i
flere fartøjer til vores ungdom. Ligeledes skal vi have påbegyndt en optimering af vores
eksisterende 45 fartøjer. Vores tal viser, at vi årligt skal bruge kr. 30.000 til opgradering af den
nuværende flåde, kr. 40.000 til indkøb af flere fartøjer, kr. 15.000 til undervisningmateriale, kr.
15.000 til uddannelse af frivillige (førstehjælpskurser, motorbådscertificeringer, specielle
lederkurser med henblik på ungdom), i alt ca. kr. 100.000.
DS har store udgifter til vores 100 år gamle klubhus, vi har som sagt 45 både, som skal
vedligeholdes, passes, forsikres osv. Derudover har vi udgifter til pladsleje til vores fartøjer i
havnen. Fra kommunen har vi i 2015 modtaget ca. kr. 16.000 fra Folkeoplysningen, som jo er
allokeret til børn under 25 år. Derudover har vi gennem årene fået mindre økonomisk hjælp fra
Folkeoplysningen, når der er sket noget ekstraordinært, såsom tyveri, hærkværk og lignende.
Det har typisk være i størrelsesordenen kr. 10.000.
Dragør Sejlklub har fra kommunen fået ca. 40 m2 stillet til rådighed i Tolderhuset samt 1/3 af
Madsens Krog. Disse arealer samt vores skurbygninger bliver vedligeholdt af kommunen. Denne
vedligeholdelse inkl. Ankerpladsen vil sejlklubben fremadrettet tilbyde at vedligeholde selv, hvis

I hjælper os med økonomien. Vi har nemlig mange frivillige hænder – det er kun penge vi
mangler 
Dragør Sejlklub håber, at kommunen kan se, at det totalt set vil være en god investering at
hjælpe sejlklubben økonomisk, ligesom I hjælper andre foreninger.
Bedste sejlerhilsener
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