Til
Dragør Kommune
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

27. marts 2019

Emne:
Ansøgning om støtte til forbedring af stævneområdets sanitære forholdene under
Pinsestævne 8.-9. juni 2019.

Baggrund
Dragør Boldklub gennemfører også i 2019 det traditionsrige pinsestævne til glæde for
Fodbold Danmark. Stævnet retter sig som i tidligere år mod piger og drenge i alderen fra 5
til 14 år og der spilles fodbold på tre niveauer som tilgodeser at alle deltagere kan blive
udfordret uanset deres fodboldmæssige færdigheder. Stævnet afvikles 8. og 9. juni og der
forventes på baggrund af forhåndstilmeldinger, at der i 2019 vil blive slået rekord hvad
angår tilmeldte hold og deltagere med op mod 275 hold med til sammen op mod 2700
spillere. Med tilskuere, gæster og forældre forventes stævneområdet på kommunens
boldbaner ved Hollænderhallen i de to stævnedage at blive besøgt af op mod 8000
personer. For planlægning og afvikling af stævnet stiller Dragør Boldklub igen i år med
mere end 100 frivillige ulønnede ledere.
Pinsestævnets udvikling
Stævnet har gennem årene udviklet sig til en bred kulturbegivenhed, hvor spillet på
fodboldbanerne pakkes inde i en hyggelig familieramme med underholdning og
opvisninger for børn og voksne, legefaciliteter og med række udstillings- salgs- og
aktivitetsboder. De forrige års broskabende aktiviteter mellem flere af kommunens
sportsforeninger fortsættes bl.a. også i 2019 et rugbystævne.
Pinsedagenes store tilstrømning til området vil i pinsedagene i høj præge det samlede
bymiljøet i Dragør.
Klubbens udfordring
Dragør Boldklubs klubhus, der er projekteret i slutningen af 1990´erne til en klub med langt
færre medlemmer end nu, kan ikke umiddelbart klare den belastning som afviklingen af
pinsestævnet indebærer. Specielt kritisk er de sanitære faciliteter og gør at klubben er
tvunget til at supplere med ekstra mobile toiletter i lighed med det der er sket i de seneste
år. Klubben planlægger at opstille samme type mobile toiletvogn, som gennem de seneste
4 år har medvirket til at tidligere tiders kritik er stort set forstummet.
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Ekstraordinær udgift.
Den nødvendige forbedring af områdets toiletfaciliteter i de to stævnedage betyder
desværre at stævnets udgiftsbudget øges med en ekstraordinær udgiftspost på ca. 6.500
kr. til leje, opstilling og slutrengøring og tømning af den mobile toiletvogn.
Støtteanmodning
Klubben skal på denne baggrund i lighed med tidligere år anmode om kommunens
velvillige støtte til afholdelse af udgifterne til forbedring af sanitetsforholdene i
stævneområdet ved opstilling af mobile toiletter for sikring af at områdets sanitære forhold
opnår en forsvarlig sanitær standard.
De bedste hilsner med ønsket om udvalgets positive behandling af klubbens ansøgning
om økonomisk håndsrækning til dækning af den ekstraordinære udgift til opstilling af
mobile toiletter.

På Dragør Boldklubs vegne
Bent Hansen
Administrator
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