Foreningstilsyn – Endeslev Vråby Idrætsforening
Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2019 blev jeres forening udpeget til foreningstilsyn.
Som led i foreningstilsynet har Kultur & Fritid gennemgået jeres bilag for modtaget a/conto lokaletilskud samt
medlemslister for modtaget aktivitetstilskud i 2018. Der var intet at bemærke til hverken bilagene eller medlemslisten.
Ydermere har Kultur & Fritid ført tilsyn med jeres:
•
•
•
•

Forenings formål
Forenings vedtægter
Forenings bestyrelse
Foreningens referat af generalforsamling (bliver vedtægterne overholdt)

Til ovenstående punkter har Kultur & Fritid ingen bemærkning.
Tilsynsbesøg
Kultur & Fritid var på tilsynsbesøg torsdag den 19. september 2019.
Jeres lokaler og aktiviteter er i overensstemmelse med jeres vedtægter og Folkeoplysningsloven.
Kultur & Fritid har på tilsynsbesøget ytret bekymring over for Endeslev Vråby Idrætsforening, da forvaltningen
har fået et indtryk af, at det er formanden (Jan B.), som driver foreningen.
For at øge deltagelsesniveauet blandt jeres (bestyrelses-) medlemmer, anbefaler Kultur & Fritid, at I tilkøber
DGIs foreningsudviklingsforløb med fokus på effektivisering/fordeling af jeres arbejdsopgaver.
I kan søge om tilskud til udviklingsforløbet via Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje.
Jeres formand fortalte på tilsynsbesøget, at I til november skal påbegynde renovation af jeres omklædnings-/baderum. Derudover påbegynder I etablering af et nyt motionscenter, som har til formål at skabe mere liv i klubhuset før og efter træning.
Kultur & Fritid talte kort med jeres formand om finansieringen bag bygge/renoveringsprojektet, og Kultur & Fritid
er bekymret for, at jeres bevilligede a/conto lokaletilskud ikke bliver anvendt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven samt Grundejernes Investeringsfonds vejledning omkring vedligeholdelse kontra forbedring, som Folkeoplysningsudvalget benytter som guide.
Kultur & Fritid anbefaler derfor, at Folkeoplysningsudvalget og Endeslev Vråby Idrætsforening indgår dialog omkring det bevilligede a/conto lokaletilskud inden bygge/renoveringsprojektet igangsættes.
På tilsynsbesøget havde Kultur & Fritid og jeres formand også en general snak om, jeres udvikling og udfordringer. Formanden fortalte, at I oplever stor konkurrence fra Hårlev, og det til tider kan være svært at følge med, da
I ikke kan tilbyde samme mulighed for ture og turneringer, som foreningerne i Hårlev, da I også skal drive et
klubhus.
I forlængelse med ovenstående fortalte formanden, at I bruger kræfter på mange ikke sportslige aktiviteter som
bl.a. vedligeholdelse af udendørsarealer og rengøring.
Til sidst blev I oplyst om Folkeoplysningsudvalgets uddannelses- og udviklingspulje.
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Har I spørgsmål eller yderligere kommentarer, som I ønsker at få påført, er I velkommen til at kontakte undertegnede via mail TinaMads@stevns.dk eller tlf. 56575113.
Venlig hilsen
Tina Madsen
Adm. medarbejder
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