Foreningstilsyn – Store Heddinge Skytteforening
Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. maj 2019 blev jeres forening udpeget til foreningstilsyn.
Som led i foreningstilsynet har Kultur & Fritid ført tilsyn med foreningens modtaget lokaletilskud for 2018, der var
intet at bemærke.
Kultur & Fritid har gennemgået jeres medlemslister for modtaget aktivitetstilskud for 2018.
Ud fra deltagerlisterne kan Kultur & Fritid se, at I har haft flere medlemmer under 25 år, end I har indberettet.
Dette betyder, at I har fået udbetalt et mindre tilskud, end det I har været berettiget til. Tilskuddet kan desværre
ikke reguleres, idet budgettet for 2018 er afsluttet.
På baggrund af ovenstående har Kultur & Fritid også gennemgået jeres medlemslister pr. 31.12.2018.
Deltagerlisten er i overensstemmelse med foreningens ansøgning om aktivitetstilskud for 2019.
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 kun en enkelt bemærkning - Foreningen mangler at angive, hvem de
to revisorer er. Dette skal gøres til næste generalforsamling ved at udpege et medlem. Er dette ikke er muligt,
skal I ændre jeres vedtægter, så I forsat kan overholde dem.
Kultur & Fritid var på foreningsbesøg torsdag den 13. juni 2019. Foreningens lokaler og aktiviteter er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og Folkeoplysningsloven.
Til tilsynsmødet den 27. juni 2019 blev I informeret om Folkeoplysningsudvalgets Uddannelse- og Udviklingspulje, hvor I har mulighed for at søge om tilskud i tråd med jeres planer om udvikling af foreningen (herunder
skoleundervisning i skydning). Ydermere blev I informeret om DGI’s foreningsudviklingsforløb, som I har mulighed for at søge tilskud til via Uddannelsespuljen, for eksempel i forbindelse med jeres fokus på unge riffelskytter.
Til mødet gennemgik vi også, hvilke udgifter I kan søge om lokaletilskud til, og I fik et eksemplar af vores folder
omkring vedligeholdelse kontra forbedringer.
Har I spørgsmål eller yderligere kommentarer I ønsker at få påført, er I velkommen til at kontakte undertegnede
via mail TinaMads@stevns.dk eller tlf. 56575113.
Venlig hilsen
Tina Nagina Juul Madsen
Adm. medarbejder
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