I forbindelse den forestående idrætsfest, der afholdes 27/1 2017 ansøger vi herved om kr.
110.000 i tilskud.
Budget for festen (beror på seneste fests regnskab):
Samlet udgift
Indtægter fra betalende gæster
Diverse sponsorater (ex. Kommune)
Indtægter fra annoncesalg
P.t. ufinansieret underskud

kr. 480.000
kr. 40.000
kr. 188.000
kr. 93.000
kr. 159.000

Senest har kommunen bidraget med kr. 120.000, som har medvirket til at RIU’s underskud
har kunnet holdes på knapt kr. 40.000.
Vi har indledt et samarbejde med Elite- og Talentrådet og fundet et format der gør, at Elite- og
Talentrådet føler de får den rette opmærksomhed (hvorfor Roskilde kommune forventes at få
den rette eksponering). På den baggrund ansøger vi derfor igen i år om tilskud til
idrætsfesten, idet vi håber at KIU også føler at der er taget hensyn til kommunale ønsker.
Følgende hovedpunkter er drøftet/aftalt med repræsentanter for ETR:
•
•

•
•
•

•

ETR priserne skal være “først” (aftalt på mødet)
Vi skal være skarpere på “præsentationer” - dvs. de idrætsgrene der “vises på scenen”.
Hvis der skal være 3 – så skal de være på max 5 minutter pr. stk. (ellers 2
“præsentationer")
Vi skal være skarpere på “priser” - dvs. dem der overrækker priser (“ildsjælsprise” - fx)
får max 3 minutter til afvikling
Gratister skal minimeres – byråd (og andre kommunale gratister)
inviteres uden ledsager.
ETR betaler selv for gæster, uanset om de skal hædres på anden måde af RIU (hidtil har
disse inviterede være ”gratister” = betalt af RIU). RIU forbeholder sig retten til at
inviterer notabiliteter og andre nøglepersoner, for egen regning, som kunne have et
grænsesnit til ETR og ETR’s inviterede gæster, uden at dette skal være til genstand for
en særskilt drøftelse med ETR, eller lignende.
Hædringer skal “speedes op”, og/eller der skal findes en løsning så det ikke tager alt
for lang tid (skal i hvert fald ikke “deles” i to).

Ved at foretage disse ændringer forventes idrætsfesten at kunne slutte senest kl. 22.00.
Så frem KIU – Roskilde kommune/KIU ønsker at støtte dette arrangement, vil vi invitere til en
evaluering af idrætsfest efterfølgende, for at afsøge om tingene kan gøres endnu bedre til
2018.
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