Foreningskonference i Holbæk Teater 21.maj 2008:
Nu er jeg kommet hjem og har dog haft en fin aften i Holbæk Teater med ca. 125 deltagere.
Samrådet af Frivillige Foreninger og Uniformeret Korps og Kulturudvalget var til stede og kom
med oplæg.
Programpunkter var
• Budgettet
• Tilskudsmodellen
• Servicekvaliteter og puljer
• Hvordan finder jeg vej til rette puljer?
• Dilemmaer
Formålet med mødet var at give et overblik over programpunkterne og få en dialog mellem
foreningsrepræsentanter og politikere samt at debatten kan bidrage til det videre arbejde.
Fokusområdet i 2008 for støtteordninger er at fremme mangfoldighed (basistilskud til alle), at
fremme tilgængelighed, at sikre gratis lokaler og anlæg (næsten til alle), at sikre eksisterende
aktivitetsgrundlag og at indføre forpligtende kontrakter (haller på plads – øvrige på vej).
For basis tilskudsordninger var der en årlig frist 1.februar – foreningerne kontaktes (kun hvis
der er medlemmer under 25 år)
Aktivitetstilskud (hensat i alt 1,1 mio. i 2008):
• til leder og instruktøruddannelse. Ansøgningsfrister 1.maj og 1.nov.
• Udstyr og rekvisitter. Ansøgningsfrister 1.maj og 1.oktober [Jeg spurgte, hvad
dette udstyr og rekvisitter kunne dække? Hertil blev der svaret, at man kunne søge til
en fodbold mm] (der var ikke sat nogen bagatelgrænse hverken mindste beløb eller
største beløb, men så længe det kan holdes indenfor budget rammen).
• samt enkeltstående kulturelle arrangementer (åben for alle). Ansøgning 1.april og
1.oktober.
Så vi bør vel søge Kultur og Fritid i Jyderup (som er kontaktstedet også for aktivitetstilskud)
senest 1.oktober om flere skakure og andet materiel til klubben?
Under dilemmaer havde jeg forberedt et indlæg, som følger:
Formand for Tornved Skakklub med 29 medlemmer, heraf 23 børn og junior under 15 år. Som
et kuriosum er de fleste voksne medlemmer oppe i pensionist alderen. Men det går fint at
spille mod børnene, selv om de tæver os gang på gang!
Mange af vore børne- og juniormedlemmer er gengangere fra tidligere år og kun en mindre del
deltager kun 1 sæson, hvilket vidner om den store succes, klubben har med tiltaget med at
oplære og instruere i skak. På Jyderup Kommuneskole har vi fast undervisning (med instruktør
Svend Ellegaard Christensen uden vederlag), hver onsdag eftermiddag, hvor der er ca 20-25
deltagere.
Da vi hørte i starten af 2008, at medlemstilskud for medlemmer under 25 år blev på 300 kr
glædede vi os til at kunne indkøbe nyt materiel, så som flere elektroniske skakure, nye brikker
og brætter, samt flere skakhæfter og CD-rommer med instruktion i skak. Vi havde også en
forventning om at kunne oprette skaklejre for de unge, samt give dem mulighed for at deltage
i flere skakstævner, herunder DM, som også afholdes i Jylland. Vi skal også til Finland i
september 2008, hvor vi skal deltage i de Nordiske Juniormesterskaber.
Stor var da vor skuffelse, da vi erfarede at vi kun fik 2.200 kr, hvilket var det beløb vi har fået
ind i kontingent for børnene i 2007. Vi synes at vi var berettiget til 6.900 kr. Vi har i
skakklubben ment at kontingentet for børnene kun skulle være 200 kr om året, så alle kunne
være med, netop fordi vi fik medlemstilskud. Vore seniorer betaler faktisk 660 kr om året.
På den seneste generalforsamling har vi nu vedtaget at kontingent opkrævningen for børn skal
være 250 kr, som opkræves i september og januar, så vi bedre kan udnytte medlemsstøtte
ordningen for 2009, hvis det stadig er de samme regler, der skal gælde.
”Af kommentarer til mit indlæg var at det er godt vi har fået sat kontingentet op, så vi kan
modtaget støtten og held og lykke med Finlandsturen”
Alt i alt var der afsat flere penge til rådighed for foreninger, hvilket skulle være basis for et
rigtig godt foreningsliv i kommunen. Der var en stor debat om tilgængelighed, hvor man gerne
ville forbedre internettet med en fælles ”kulturportal”, aktivitetskalender, lokale og
aktivitetsoversigt, samt forbedret søgemulighed for at hente de relevante blanketter på nettet.
Hilsen Jens

Repræsentant for 4 folkeoplysende foreninger:
Formand for Tornved Skakklub med 29 medlemmer, heraf 23 børn og junior under 15 år. Som
et kuriosum er de fleste voksne medlemmer oppe i pensionist alderen. Men det går fint at
spille mod børnene, selv om de tæver os gang på gang!
Mange af vore børne- og juniormedlemmer er gengangere fra tidligere år og kun en mindre del
deltager kun 1 sæson, hvilket vidner om den store succes, klubben har med tiltaget med at
oplære og instruere i skak. På Jyderup Kommuneskole har vi fast undervisning (med instruktør
Svend Ellegaard Christensen uden vederlag), hver onsdag eftermiddag, hvor der er ca 20-25
deltagere.
Da vi hørte i starten af 2008, at medlemstilskud for medlemmer under 25 år blev på 300 kr
glædede vi os til at kunne indkøbe nyt materiel, så som flere elektroniske skakure, nye brikker
og brætter, samt flere skakhæfter og CD-rommer med instruktion i skak. Vi havde også en
forventning om at kunne oprette skaklejre for de unge, samt give dem mulighed for at deltage
i flere skakstævner, herunder DM, som også afholdes i Jylland. Vi skal også til Finland i
september 2008, hvor vi skal deltage i de Nordiske Juniormesterskaber.
Stor var da vor skuffelse, da vi erfarede at vi kun fik 2.200 kr, hvilket var det beløb vi har fået
ind i kontingent for børnene i 2007. Vi synes at vi var berettiget til 6.900 kr. Vi har i
skakklubben ment at kontingentet for børnene kun skulle være 100 kr om året, så alle kunne
være med, netop fordi vi fik medlemstilskud. Vore seniorer betaler faktisk 660 kr om året.
På den seneste generalforsamling har vi nu vedtaget at kontingent opkrævningen for børn skal
være 250 kr, som opkræves i september og januar, så vi bedre kan udnytte medlemsstøtte
ordningen for 2009, hvis det stadig er de samme regler, der skal gælde.
De andre foreninger jeg repræsentere er Jyderup bridgeklub (her er jeg i bestyrelsen).
Klubben har 62 medlemmer, hvor 90% er over 60 år. På den seneste generalforsamling er det
besluttet at ændre regnskabsperiode tilbage til 1.maj til 30.april, så det følger sæsonen. For
at blive godkendt som folkeoplysende skulle regnskabet ellers følge kalenderåret. Hvis
foreningen igen kan modtage medlemstilskud kan vi senere ændre tilbage til kalenderåret. I
Jyderup bridgeklub står vi overfor en kæmpe økonomisk opgave, idet vi skal til at investere i
elektroniske bokse på hvert bord, som kaldes BridgeMate. Her bliver resultater indtastet og
sendes via en server til en pc. Straks efter sidste spil kan man aflæse resultatet af
turneringen, samt oploade det hele til internettet. Ud over BridgeMate ville klubben gerne købe
en kortblandemaskine. Alt dette løber op i en udgift på 30- 35.000 kr. Nu har klubben i
forvejen lidt på kistebunden, men det havde været rart at kunne modtage den tidligere
medlemsstøtte.
Knabstrup bridgeklub (også her er jeg i bestyrelsen) tæller 40 medlemmer. Her viser
aldersfordelingen samme mønster som Jyderup, nemlig 90% over 60 år, hvor
medlemstilskuddet tidligere blev brugt til indkøb af materiel til klubben. Men også her må vi til
lommerne og der er vedtaget en kontingentstigning som kompensation til den manglende
medlemsstøtte.
Den sidste klub, Torsdags Bridge, hvor jeg er formand, spiller om eftermiddagen i Jyderup
Hallen, tæller også 40 medlemmer, hvor vi også her anvendte medlems tilskuddet til materiel.
Nu er vore bridgeborde i en så ringe stand at det er vedtaget at indkøbe nogle nye, hvor vi
også her måtte lade kontingentet stige.
Konklusionen herpå er at medlemsstøtten på (60 kr i 2007) faktisk var fin og blev brugt
fornuftig i foreningerne. At børn og junior har fået forøget taksten er flot og sikkert ikke er
uvæsentlig i foreningerne til støtte for aktiviteter. For bridgeforeningerne jeg repræsentere er
det en kendsgerning at vi har måttet lade medlemmerne (som især er pensionister) komme til
lommerne. Ud fra stemnings målinger har jeg hørt at nogle synes det efterhånden er blevet så
dyrt at være med så de overvejer helt at melde sig ud af foreningerne. Jeg synes det er en
helt forkert tankegang vi må da blive ved med at have gang og aktivitet i alle aldersklasser. Vi
skulle også gene kunne tiltrække nye medlemmer til foreningerne stadig til en pris, hvor alle
kan være med.

