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Resume
Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen skal Elite- og Talentrådet
og Kultur- og Idrætsudvalget forelægges halvårlige evalueringer.
Beslutningskompetence
Elite- og Talentrådet
Sagsfremstilling
Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og med Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne for aftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne blev gennemgået. Kommentarer til de enkelte forpligtelser er medtaget i bilaget.

Årsregnskab
Begge klubber har fremsendt regnskab for 2016. FC Roskilde har medsendt klubbens
godkendte licensansøgning fra DBU, som er én af FC Roskildes forpligtelser. Roskilde
Bordtennis årsregnskab har i de seneste to år udvist et mindre underskud, som klubben har redegjort overfor forvaltningen. Det tilsendte regnskab har ikke givet anledning
til bemærkninger fra forvaltningen.
Én af forudsætningerne for at FC Roskilde kan blive godkendt til at spille 1. division i
fodbold er, at Dansk Boldspils Union (DBU) kan godkende klubbens regnskab. DBU
har godkendt FC Roskildes ansøgning.

Skolesamarbejdet
Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har fremsendt forslag til kommunens folkeskoler
om skolesamarbejde. Klubberne er gået sammen om et roadshow, som de har præsenteret sammen på 5 forskellige folkeskoler.

Pressearbejde
FC Roskilde har oplevet en positiv vækst på klubbens facebookside, og klubben er
derudover aktiv på Youtube, Instagram og Twitter.
Roskilde bordtennis har i 2016 har været ligeså gode til at eksponere klubben via deres
facebookside.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er årligt afsat 1.600.000 kr.
i budgettet til fast udbetaling til elitesportsaftaler i årene 2015 – 2018, svarende til
1.739.130. kr. i årligt tilskud som følge af særlige tilskudsmomsregler. Derudover er der
en maksimal ramme på 200.000 kr. i samlede bonusudbetalinger årligt. Roskilde Bordtennis har fået udbetalt tilskud på 380.435 kr. i 2. halvår 2016 og i 1. halvår 2017. FC
Roskilde har fået udbetalt tilskud på 489.130 kr. i 2. halvår 2016 og i 1. halvår 2017.
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