Bilag: Samlet oversigt over ansøgere til elitesportsaftaler juli 2015 – juni 2018 inkl. kommentarer
fra Elite- og Talentrådet. Bilag er forelagt på Elite- og Talentrådsmøde den 25. september 2014.
Hermed en samlet oversigt med kommentarer.
Det som er værd at bemærke, er at den pågældende aftale, skal have en værdi for Roskilde kommune. At modtager
en klub X beløb, så skal aftalen have denne værdi for Roskilde kommune.

Beløb Total søgt
Årligt
Nuværende 1.800.00
Ambition
Kommentar ambition

FC Roskilde
1.div hold samt U13U19
2.700.000
900.000
Ca.700.000
Nordic bet (1.div)

Roskilde Håndbold
1.div damer

Roskilde Bordtennis
Elitediv

2.425.000
808.000
Ca.400.000
1.div/Liga damer

2.100.00
700.000
Ca.700.000
DM og CL/ETTU

600.000

180.000

Skal ende på ca.
800.000 i 2018
2 + 1 handelsskole
Øge antal løbende

Stige til 200250.000
6
Øge til 10

Lokale: 10
regionale: 60
lands: 0

Lokale
regionale
lands

Sponsorindtægt

For alle 4 gælder,
at det er pengene
der afgør succesen
langt hen ad vejen
3.500.000

kommentar

Meget velfungerende

Folkeskole nuværende
Kommentar
(Bemærk at
bordtennis og
håndbolds 2 skoler
er fra Breddeidræts
projektet og er ret
omfattende), men at
der også er
økonomisk tilskud
fra kommunen til
disse.
Infomedia
(nuværende)

Har flere aftaler

1.200.000 (+6700.000)
Ambitioner om 4 mill
i 2018
2 + 1 handelsskole

Lokale:180
regionale: 450
lands: 5

Lokale: 30
regionale: 120
lands: 1

Roskilde Roklub
Kaproning elite og
ungdom
1.200.000
400.000
0
VM og EM guld
DM guld, samt i 2016
OL

Facebook / twitter
Branding

Oplevelse for
borgerne
Organisation og plan

total:1500
526 / 0
De har hver især
deres bud, men
fastholdt med data
fra infomedia giver
det et godt billede
De har hver især
deres bud
Se nærmere i hver
ansøgning

total: 260
496 / 0
De har hver især
deres bud, men
fastholdt med data
fra infomedia giver
det et godt billede
De har hver især
deres bud
Se nærmere i hver
ansøgning

total: 180
534 / 0
De har hver især
deres bud, men
fastholdt med data
fra infomedia giver
det et godt billede
De har hver især
deres bud
Se nærmere i hver
ansøgning

total: 30
252 / 0
De har hver især
deres bud, men
fastholdt med data
fra infomedia giver
det et godt billede
De har hver især
deres bud
Se nærmere i hver
ansøgning

Fællespulje
Vi indstiller til at denne bortfalder

Spørgsmål:
Hvad hvis en klub ikke lever op til målsætninger?
Hvad hvis der er røde tal i regnskabet?
Roskilde kommune kan træde ud af en indgået aftale, ud fra målsætninger ikke opfyldes, men det vil være præciseret hvorledes
Roskilde kommune kan træde ud, hvis der er røde tal på bundlinjen, men har en klub overskud året før, og kommer ud med et underskud af samme
størrelse året efter, er det acceptabelt.
Et underskud større end 5% af omsætningen er dog ikke acceptabelt.
Bonus:
Vi vil indstille til at dette ændres jf. oplæg der kommer, men så det bliver på eksponering i medier og
facebook/Twitter

