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1. Orientering

SAGSFREMSTILLING:
Administrationen orientere;
-

Coronakrisens indflydelse på foreningsområdet.
Dragør Volleyklub er ophørt.
Vedr. Sports- og Kulturprisuddeling der nu er udskudt.
Vedr. aktivitetstilskud for 2020 og medlemstal for 2019.
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2. Banefordeling for sæson 20-21
J.nr.:
18.15.12.A00
Sagsnr.:18/2353
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at Folkeoplysningsudvalget godkender banefordelingen for sæ20-21.

son

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til den kommende sæsons (2021) banefordeling. Hollænderhallens ledelse har udarbejdet et forslag til
fordeling af tider, som vil være gældende et år frem, mens der i foråret
2020 udarbejdes nye retningslinjer for banefordeling. Det er hensigten,
at de nye retningslinjer for banefordeling skal være klar efteråret 2020
forud, forud for at foreninger skal søge til sæsonen 21-22.
Fordelingen af baner og tider er tildelt med hensyntagen klubbernes behov og ønsker i videst muligt omfang. Fordeling vedrører følgende områder:














Dragør Svømmehal
Balkon
Dansesalen
Dragør Skole
Fodboldbanerne
Glassalen
Idrætshal
Keglebanen
Kongelundshallen
Motionscenter
Pusterummet
St. Magleby Skole
Nordstrandskolen

Se vedlagte bilag, for en samlet oversigt over banefordelingen for de enkelte områder.
På grund af situationen med Covid-19 har det i år ikke været muligt at
afholde et dialogmøde med klubberne. Halinspektøren har været i dialog
med samtlige klubber og interessenter.
Halinspektøren deltager på mødet til evt. afklaring og spørgsmål.
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Vedlagt som bilag er desuden halinspektørens bemærkninger og kommentarer til Folkeoplysningsudvalget, hvor det bl.a. fremgår at der er et
øget medlemstal i Dragør.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020.
BILAG:
1 Åben Årsplan 2020-2021 Banefordeling samlet.pdf
2 Åben Henvendelse til Folkeoplysningsudvalget fra HH,
fordeling 2020 - 2021.pdf
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3. Orientering om svømmehallen 1. kvartal
J.nr.:
04.04.00.Ø00
Sagsnr.:19/1350
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget forelægges en status på brug af svømmehallen
for 1. kvartal af 2020.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at udvalget tager sagen til efterretning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Dragør Svømmehal åbnede officielt den 27. september 2019, og der har
været solgt mange billetter siden. Folkeoplysningsudvalget orienteres
med denne sag om svømmehallens brug og salg af billetter.
Orientering om svømmehallens brug 1. kvartal 2020
Der blev i januar, februar samt halvdelen af marts (indtil alle institutioner
lukkede ned på grund af corona) solgt 6.521 endags- eller 10-klipbilletter
i Dragør Svømmehal. Salget af enkeltbilletter og 10-klipbilletter udgjorde
i perioden 82 pct. af det samlede salg på 286.425 kr. salg i svømmehallen.
Betalende brugere af svømmehallen udgjorde i 1. kvartal af 2020 35,9
pct. af det samlede adgange til svømmehallen. Dragør Svømmeklub stod
i perioden for ca. halvdelen af svømmehallens brugeradgang. De betalende brugere følger tiderne for offentligt åbent, og det er hovedsageligt
tirsdag, torsdag samt i weekenden, at der er mange betalende brugere. I
weekender lørdag og søndag, hvor der er åbent kl. 8 - 14 er der flest
betalende brugere i forhold til antallet af åbne offentlige timer.
Fordeling af brugergrupper
Dragør Svømmeklub er den største forening som bruger svømmehallen.
Halvdelen af svømmehallens brugere er medlemmer af Dragør Svømmeklub, mens betalende brugere, øvrige forenigner og Wiedergården udgår
den anden halvdel.
Hvor gruppereingen ’øvrige foreninger’ dækker over AOF Amager, FOF,
Gigtskolen, Vand-/roklubber, Wiedergårdens instruktører, Fysiq) og står
for ca. 10 % af brugerne i svømmehallen på mandage, onsdage og fredage, samt ca. 5 % brugerne på tirsdage og torsdage baseret på tal fra
januar - marts 2020.
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Se vedhæftede bilag ’Statistik for brug af Dragør Svømmehal 1. kvartal
2020’.
LOVE/REGLER:
Ingen bemærkninger.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020.
BILAG:
1 Åben Svømmehallen 1. kvartal.pdf
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4. Puljen til særlige formål april 2020
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/31
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til i alt 4 ansøgninger til puljen
til særlige formål, der havde ansøgningsfrist den 1. april 2020.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at udvalget drøfter de modtagende ansøgninger.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Udvalget besluttede at imødekomme begge ansøgninger fra Dragør Roklub fuldt ud samt at imødekomme ansøgning fra Søvang Sportsklub fuldt
ud.
Dragør Roklub får i tilskud 19.300 kr.
Søvang Sportsklub får i tilskud 15.750 kr.
Der udbetales ved 1. ansøgningsrunde i alt 35.050 kr.
SAGSFREMSTILLING:
Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til særlige formål, fx tilskud til anskaffelse af større materiale, reparationer mm. Der ydes normalt ikke støtte til småmateriale som bolde, ketsjere, spilletøj, præmier,
kontorudstyr og administration omkostninger mm. Folkeoplysningsudvalget kan dog, jf. retningslinjerne for Folkeoplysende foreningsarbejde, dispensere fra denne regel for nystartede foreninger.
Foreningen skal medfinansiere min. 25 %.
Der er tre ansøgningsfrister til at søge om tilskud til særlige formål, det
er henholdsvis 1. april, 1. september og 15. november.
Dette er den første af tre ansøgningsrunder i 2020, og administrationen
har modtaget 4 ansøgninger fra 3 foreninger, som det fremgår af nedenstående:
Forening

Ansøgt
beløb

Dragør
Sejlklub
Søvang
Sportsklub

50.000
kr.
15.750
kr.

Egenfin.
min. 25
%
100.000
kr.
5.250 kr.

Maks
tilskud
fra
puljen
50.000 kr.
15.750 kr.
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Nye sejl til klubbens
3 skolebåde.
Banevedligeholdelse
af 3 tennisbaner
(grus mv.) på Poppelvej 139, Søvang.
7

Dragør
Roklub

13.800
kr.

4.650 kr.

13.800

Dragør
Roklub

5.500 kr.

2.000 kr.

5.500 kr.

I alt

kr.

Bådtrailer
(13.450
kr.) til længere både
for konkurrencer i
landet, samt (5.000
kr.) trailerstativ tilpasset til scrullere og
dobbeltscrullere.*
Ergometre/romaskinger til indendørs
træning

85.050 kr.

*Administrationen har indhentet dokumentation for udgiften på 5.000 kr.
der vedrører et stativ til traileren tilpasset scrullere og dobbeltscrullere.
Dokumentation for udgiften hertil er derfor vedhæftet som selvstændigt
bilag.
LOVE/REGLER:
Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, vedtaget af
Kommunalbestyrelsen og gældende fra 01-01-2018.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Puljen til særlige formål er i 2020 på 69.682 kr., hvilket er 5% af aktivitetstilskudsrammen på 1.393.469 kr. (foruden de 50.000 kr. ekstra afsat
til aktivitetstilskud specifikt).
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020
BILAG:
1 Åben Bilag Søvang Sportsklub - Ansøgning om tilskud til
særlige formål 31 MAR 2020.pdf
2 Åben Bilag Dragør Sejlklub Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.pdf
3 Åben Bilag Dragør Roklub ansøgning ergometer marts
2020.pdf
4 Åben Bilag anøgning Dragør Roklub trailer marts
2020.pdf
5 Åben Dragør Roklub dokumentation for udgift på 5.000
kr. vedr. trailerstativ.pdf
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5. Ansøgninger om tilskud til træneruddannelse april
2020
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/32
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget orienteres om, at der ikke er modtaget nogle ansøgninger til træner/leder uddannelse ved den 1. ansøgningsrunde i 2020.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at sagen tages til efterretning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Der er ved ansøgningsfrist den 1. april ikke modtaget nogen ansøgninger
i 2020 om tilskud til leder-/træner-/ instruktøruddannelse.
Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog
maks 2.800 kr. pr. kursus/person.
Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring.
Der er to yderligere ansøgningsfrister i 2020 henholdsvis den 1. september og 15. november.
LOVE/REGLER:
Ingen bemærkninger.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Puljen til træner- og leder uddannelse er i 2020 på 69.682 kr., hvilket er
5% af aktivitetstilskudsrammen på 1.393.469 kr. (foruden de 50.000 kr.
ekstra afsat til aktivitetstilskud specifikt).
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020
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6. Meddelelse - Økonomiudvalgets beslutning om tilskud for foreninger under COVID-19 nedlukning
J.nr.:
20.00.00.A00
Sagsnr.:20/1385
RESUMÉ:
I forbindelse med den verserende nedlukning af landet som følge af Covid-19 pandemien, er det ikke muligt for folkeoplysende virksomheder
som fx aftenskolerne at afvikle deres planlagte aktiviteter. På baggrund
heraf har AOF Amager ansøgt Dragør kommune om fuld dækning som
budgetteret, selvom aktiviteterne ikke kan afholdes. Økonomiudvalget blev den 23. marts forelagt henvendelsen og besluttede, at AOF skal
udbetales det budgetterede tilskud, som AOF har ansøgt om på baggrund
af henvendelsen. Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at tilskud til folkeoplysningsområdet, dvs. foreninger mm., generelt skal have de tilskud,
der på baggrund af årets budget er afsat til formålet.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Konsekvenserne af nedlukningen af Danmark som følge af Covid-19 pandemien har betydning for også folkeoplysningsområdet, som fx ansatte
undervisere på de danske folkeoplysende virksomheder samt tilskudsberettigede foreninger med ansatte, planlagte udgifter osv., der har budgetteret med det sædvanlige kommunale tilskud.
Kulturministeriet har på denne baggrund vedtaget en ’Bekendtgørelse om
visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed
som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19’, for at
hjælpe folkeoplysende foreninger.
I forlængelse af den konkrete situation, har AOF Amager i en mail af 18.
marts 2020 forespurgt borgmesteren følgende:
”For at imødekomme nogle af de økonomiske konsekvenserne Coronavirus medfører, vil vi bede jer betragte de undervisningstimer, der har
været planlagt, og hvor der er oprettet hold, men som aflyses på baggrund af myndighedernes anbefalinger, som værende tilskudsberettiget.
Hermed bliver det muligt for AOF Amager at dække det underskud der
opstår, da vi som forening afholder den tilhørende lønudgift vedr. aktiviteterne i lukkeperioden.”
Henvendelsen fra AOF Amager blev behandlet af Økonomiudvalget den
23. marts 2020 og har været den eneste henvendelse af den karakter,
forvaltningen er vidende om. Økonomiudvalget besluttede den 23. marts
2020, at AOF skal udbetales det budgetterede tilskud, som AOF har ansøgt om på baggrund af henvendelsen. Økonomiudvalget besluttede ligeledes den 23. marts 2020, at tilskud til folkeoplysningsområdet, dvs. foreninger mm., generelt skal have de tilskud, der på baggrund af årets
budget er afsat til formålet.
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020
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Beslutningen den 23. marts 2020 vedrørte derfor både AOF’s specifikke
henvendelse, men dannede også præcedens for efterfølgende henvendelser og handler derfor om Folkeoplysningsområdet som hele.
Bekendtgørelse nr. 320 af 30. marts 2020
Den nævnte bekendtgørelse er som hjælpepakke beregnet til at give kommunerne mulighed for netop at imødekomme den type af anmodninger.
Således hedder det i §2:
”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud
og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb,
efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for
folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse
med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter.”
Og i §3:
”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det allerede planlagte og/eller udmeldte tilskud og udbetale dette herunder forud i rater eller forud som
acontobeløb efter folkeoplysningslovens §§ 15, 16, 19, 25 og 26 for året
2020 til den enkelte frivillige folkeoplysende forening i den periode, hvor
foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i
forbindelse med covid-19, forhindrer de frivillige folkeoplysende foreninger i at afholde aktiviteter.”
Se vedlagte bilag ’Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger
for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19’ af Kulturministeriet.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven, samt ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse
og afhjælpning i forbindelse med Covid-19”
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Se sagsfremstilling.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020.
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BILAG:
1 Åben converted_9416-20_v1_bekendtgoerelse-af-30marts-vedr-den-frie-folkeoplysende-virksomhedog-covid-19pdf.pdf
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7. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende
forening
J.nr.:
18.15.00.A00
Sagsnr.:17/2437
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Kongelundens Outdoorforening om at blive godkendt som folkeoplysende forening.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at Folkeoplysningsudvalget godkender Kongelundens Outdoorforening som folkeoplysende forening.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen modtog den 5. februar 2020 en ansøgning fra Kongelundens Outdoorforening om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Dragør Kommune.
Administrationen anbefaler at Kongelundens Outdoorforening godkendes
som folkeoplysende forening, da foreningens form og formål lever op til
kravene for og definition af folkeoplysende forening.
Foreningens formål er at udvikle og lave foreningsaktivitet med udgangspunkt i Kongelundsfortet og Naturpark Amager, samt at virke til fremme
af interessen for og kendskabet til aktive oplevelser i naturen.
Kongelundens Outdoorforening afholdt den 29. januar 2020 stiftende generalforsamling.
Administrationen har bedt ansøger om at uddybe ansøgningen i forhold
til foreningens hjemmehørende i Dragør Kommune, samt bekræfte at aktiviteter hører under frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde jf. folkeoplysningsloven kapitel 5.
Find vedlagt vedtægter, ansøgning og uddybende oplysninger som bilag.
Krav til folkeoplysende foreninger
For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal man leve op til de
opstillede krav i Folkeoplysningsloven, særligt i §1, §4, §5 og §14.
Det betyder bl.a. at foreningen skal:
·
Bedrive fri folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab
og de enkelte initiativtageres idégrundlag.
·
Have formuleret formål med foreningsdannelsen, som skal
fremgå af foreningens vedtægter
·
Have en bestyrelse og være demokratisk opbygget
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020

13

·

·

Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
Som udgangspunkt være åben for alle der støtter op om foreningens formål
Være hjemmehørende i tilskudskommunen



Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig

·

Ved folkeoplysende foreningsarbejde forstås:
·
·



At det er med udgangspunkt i aktivitet – og det forpligtende fællesskab omkring denne, at demokratiforståelse og aktivt med-borgerskab fremmes
Idræt og idébestemt, samfundsengagerende børne- og ungdoms-arbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Ved ansøgning om tilskud, skal foreningerne ligeledes indhente
børneattester, i det omfang at foreningen som led i sin aktivitet
beskæftiger personer som skal have direkte kontakt med børn.

LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020.
BILAG:
1 Åben Referat - Stiftende generalforsamling KOF
29.01.20.pdf
2 Åben Vedtægter Kongelunden Outdoorforening_FINAL
29.01.20.pdf
3 Åben Uddybende spørgsmål fra administrationen.pdf

Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020
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8. Aftenskolernes regnskab 2019
J.nr.:
18.15.01.Ø40
Sagsnr.:17/33
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
for

at AOF’s, Dragør Koret og Dragør Sangforenings regnskab
2019 godkendes.

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 06-05-2020
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Jf. kommunens regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning,
skal foreninger der modtager tilskud indsende deres regnskab, som Folkeoplysningsudvalget skal godkende.
Vedlagt er AOF, Dragør Koret og Dragør Sangforenings regnskab for 2019.
De to nye godkendte folkeoplysende voksenundervisningsforeninger i
Dragør Kommune FOF og Gigtskolen, der begge blev godkendt den 18.
september 2019 har ikke indsendt noget tilskudsregnskab for 2019, da
foreningerne ikke har modtaget tilskud til voksenundervisning det pågældende år.
Grundet den særlige situation med corona og forsamlingsforbud har foreningerne ekstraordinært fået lov til at eftersende et af bestyrelsen underskrevet tilskudsregnskab.
AOF Amager har sendt en mail korrespondance hvor bestyrelsen på skrift
godkender det fremsendte tilskudsregnskab, og det er aftalt med AOF
Amager, at de eftersender tilskudsregnskabet med samtlige underskrifter
(vedhæftet). Dragør Koret har afleveret tilskudsregnskabet for 2019 underskrevet hele bestyrelsen pr. post til forvaltningen. Underskrifter af
Dragør Sangforening eftersendes, når det bliver muligt at afholde generalforsamling.
AOF
AOF har fremsendt deres afregning af det kommunale tilskud.
I 2019 har AOF fået udbetalt 195.800 kr., hvor 10 % af disse skal gå til
debatskabende aktiviteter. AOF’s kommunale tilskud til lærelønninger er
derfor på 176.220 kr.
Af AOF’s regnskab fremgår det, at AOF samlet i 2019 har haft tilskudsberettiget undervisning for 166.538 kr.
Tilbagebetaling: 9.681 kr.
Det kommunale tilskud til 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter er
på 19.580 kr. Af regnskabet fremgår det, at AOF’s udgifter til debatskabende aktiviteter er på 52.874,82 kr.
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020
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Tilbagebetaling: 0 kr.
Dragør Koret
Dragør Kommune udbetaler løn til Dragør Korets dirigent. Jf. folkeoplysningsloven udbetales max 1/3 af lønnen i tilskud – dog max det kommunale tilskudssagn.
I 2019 har Dragør Koret fået udbetalt 45.680 kr. til løn af dirigent, hvor
det kommunale tilskud max kan udgøre 1/3 af lønudgiften, dvs. 15.227
kr. Det kommunale tilskudssagn for 2019 var beregnet til 18.700 kr.
Dragør Koret har derfor tilbagebetalt det resterende beløb på 30.453 kr.
den 29.01.2020.
Det kommunale tilskud til 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter er
på 1.700 kr. Af regnskabet fremgår det, at Dragør Korets udgift til debatskabende aktiviteter er på 1.700 kr.
Tilbagebetaling: 0 kr.
Dragør Sangforening
Dragør Kommune udbetaler løn til Dragør Sangforenings dirigent. Jf. folkeoplysningsloven udbetales max 1/3 af lønnen i tilskud – dog max det
kommunale tilskudssagn.
I 2019 har Dragør Sangforening fået udbetalt 16.171,69 kr. til løn af dirigent, hvor det kommunale tilskud max kan udgøre 1/3 af lønudgiften,
dvs. 5390,55 kr. Det kommunale tilskudssagn for 2018 var beregnet til
5000 kr.
Dragør Sangforening har derfor tilbagebetalt det resterende beløb på
10.781 kr. den 29.01.2020
Dragør Sangforening har ikke fået tilskud til debatskabende aktiviteter.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven § 11 stk. 2
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2020.
BILAG:
1 Åben AOF tilskudsregnskab 2019 Dragør inkl revisorerklæring.pdf
2 Åben Dragør Koret afregningsskema for voksenundervisning.pdf
3 Åben AOF Bestyrelsesgodkendelse af tilskudsregnskaberne under corona.pdf
4 Åben Dragør Sangforening afregningsskema voksenundervisning 2019.pdf
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9. Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:
- Vedr. kommunikation til Hollænderhallen som bruger.
- Udvalget ønsker en drøftelse af, hvornår en forening vurderes som
hjemmehørende i Dragør Kommune ift. medlemmers bopælskommune.
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Bilagsoversigt
2.

Banefordeling for sæson 20-21
1.
Årsplan 2020-2021 Banefordeling samlet.pdf (11118/20)
2.
Henvendelse til Folkeoplysningsudvalget fra HH, fordeling 2020 2021.pdf (11119/20)

3.

Orientering om svømmehallen 1. kvartal
1.
Svømmehallen 1. kvartal.pdf (10119/20)

4.

Puljen til særlige formål april 2020
1.
Bilag Søvang Sportsklub - Ansøgning om tilskud til særlige formål
31 MAR 2020.pdf (10693/20)
2.
Bilag Dragør Sejlklub Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget.pdf
(10692/20)
3.
Bilag Dragør Roklub ansøgning ergometer marts 2020.pdf
(10691/20)
4.
Bilag anøgning Dragør Roklub trailer marts 2020.pdf (10690/20)
5.
Dragør Roklub dokumentation for udgift på 5.000 kr. vedr. trailerstativ.pdf (10974/20)

6.

Meddelelse - Økonomiudvalgets beslutning om tilskud for foreninger
under COVID-19 nedlukning
1.
converted_9416-20_v1_bekendtgoerelse-af-30-marts-vedr-denfrie-folkeoplysende-virksomhed-og-covid-19pdf.pdf (10964/20)

7.

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening
1.
Referat - Stiftende generalforsamling KOF 29.01.20.pdf
(10630/20)
2.
Vedtægter Kongelunden Outdoorforening_FINAL 29.01.20.pdf
(10632/20)
3.
Uddybende spørgsmål fra administrationen.pdf (10633/20)

8.

Aftenskolernes regnskab 2019
1.
AOF tilskudsregnskab 2019 Dragør inkl revisorerklæring.pdf
(10966/20)
2.
Dragør Koret afregningsskema for voksenundervisning.pdf
(10967/20)
3.
AOF Bestyrelsesgodkendelse af tilskudsregnskaberne under corona.pdf (10969/20)
4.
Dragør Sangforening afregningsskema voksenundervisning
2019.pdf (11098/20)
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