Foreningstilsyn i henhold
til modtaget tilskud i 2019

SIERSLEV
HÅNDBOLDKLUB

Dato: Torsdag den 20. august 2020
Sted: Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge

politik & borger
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Foreningstilsyn med Sierslev Håndboldklub i
henhold til modtaget tilskud i 2019
Mødedeltagere: Mads Schøn Rudbøl, formand, Cathrine Jørgensen (elev) og Tina Madsen fra Kultur & Fritid.

Tilsynets indhold
Foreningens formål
-

Hvorledes lever foreningens aktiviteter op til formålet?
o Sierslev Håndboldklubs formål er at virke for legemligt, åndeligt og sundt idrætsarbejde.

-

Demokratisk forståelse
o Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme
demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab, og med udgangspunkt i aktiviteten og det
forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen (Folkeoplysningsloven §14)
o Hvordan lever foreningen op til dette krav?
Sierslev Håndboldklub forsøger at engagere medlemmerne til deltagelse i
generalforsamling og klubaktiviteter.

Aftaler/opgaver:
-

Sierslev Håndboldklub lever op til deres foreningsformål, hvorfor der ikke er behov for at indgå aftale.

Gennemgang af vedtægter
-

-

Opfylder vedtægterne Folkeoplysningslovens §5 stk. 3?
Bliver generalforsamlingen afholdt i overensstemmelse med foreningens vedtægter?
o Bliver der indkaldt rettidig?
o Er der overensstemmelse mellem dagsorden og vedtægter?
o Giver beretningen et retvisende billede af driften?
Eventuelle bemærkninger til foreningens vedtægter

Aftaler/opgaver:
- Sierslev Håndboldklub mangler at ajourføre deres vedtægter på Conventus, dette skal ske senest 14
dage efter modtagelse af tilsynsrapporten.
- Sierslev Håndboldklub opfylder ikke Folkeoplysningslovens §5. stk. 3, som omhandler en præcisering af,
hvordan en eventuel formue skal fordeles eller anvendes ved opløsning af foreningen.
Kultur & Fritid har aftalt med Sierslev Håndboldklub, at vedtægterne bringes i orden på næste
generalforsamling.
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Gennemgang af modtaget aktivitetstilskud
-

Er der overensstemmelse mellem aktivitetstilskudsansøgningen og antal aktive medlemmer i
foreningen?
o Af medlemslisterne fremgår det, at Sierslev Håndboldklub har ansøgt om et mindre
aktivitetstilskud end de er berettiget til. Det skyldes, at de har registeret 3 medlemmer under 26
år i den forkerte aldersgruppe.
Sierslev Håndboldklub har modtaget 26.354,90 kr. i aktivitetstilskud for 2019, foreningen er
ifølge medlemslisterne berettiget til et tilskud på 26.831,19 kr. - en difference på 476,29 kr.
Difference vil ikke blive udbetalt, da 2019 regnskabet er afsluttet.
Sierslev Håndboldklub er blevet gjort opmærksom på ovenstående i henhold til fremtidige
ansøgninger.

Aftaler og opgaver:
- Det fremgår tydeligt af Sierslev Håndboldklubs medlemslister, hvor mange aktive medlemmer de har,
der er bosiddende i Stevns Kommune og udenfor kommunen samt deres aldersgruppe, hvorfor der ikke
er behov for at indgå aftale.

Gennemgang af bestyrelse
-

Hvorledes opfylder bestyrelsen Folkeoplysningslovens §5 stk. 4?
Hvorledes opfylder bestyrelsen foreningens vedtægter?

-

Medlemmer af bestyrelsen pr. 19. august 2020
o

Mads Schøn Rudbøl, formand

o
o

Brian Sønderby Qvist, næstformand
Malene Hesselbak, kasserer

o
o

Henriette Bøgeskov Holmgaard, sekretær
Heidi Larsen, bestyrelsesmedlem

o
o

René Langelund Larsen, bestyrelsesmedlem
Trine Lund Mølgaard, bestyrelsesmedlem

Aftaler og opgaver:
- Sierslev Håndboldklub opfylder Folkeoplysningslovens §5 stk. 4 samt deres vedtægter.
- Sierslev Håndboldklub mangler at ajourføre deres bestyrelse på Conventus. Dette skal ske seneste 14
dage efter modtagelse af tilsynsrapporten.

Diverse orienteringer fra Kultur & Fritid
-

Sigerslev Håndboldklub er blevet orienteret om muligheden for at søge tilskud til uddannelse af trænere
og instruktører gennem Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje.

S. 4/5

Kort beretning fra Sierslev Håndboldklub
Formanden fortæller, at medlemstallet i Sierslev Håndboldklub har været faldende, hvilket bl.a. skyldes de
mange nye muligheder for sport, der er kommet med årene.
Herudover fortæller formanden om deres positive samarbejde med skolerne omkring skolehåndbold, der
desværre må aflyses i år grundet coronapandemien.

Konklusion
Baseret på de gennemgået emner, godkendes tilsynet med forbehold for, at de indgåede aftaler overholdes.
o Kultur & Fritid følger op på aftalen omkring ajourføring på conventus den 24. september 2020.
o Kultur & Fritid følger op på aftalen vedrørende vedtægtsændringer den 1. september 2021.
Har I spørgsmål eller yderligere kommentarer, I ønsker at få påført, er I velkomne til at kontakte undertegnede
på tinamads@stevns.dk eller tlf. 20 35 77 47.
/Tina Madsen, Kultur & Fritid d. 09.09.2020
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