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Vedrørende Drivers Club

14. marts 2019

Kære Kommune
Roskilde kommune har gennem de seneste år faciliteret Drivers Club og Drivers Event
via midler fra Transportministeriet. I år er der ikke modtaget nogle midler, hvorfor der
ikke er penge til at opretholde Drivers Club, der er en klub for unge mellem 17-24 år.
Klubben afholder 4- 5 klubdage om året og de unge medlemmer modtager målrettet
teoretisk færdselssikkerhedsundervisning og får mulighed for indøve køreteknik på en
lukket bane. Det er gratis at være medlem i klubben, der tilbyder noget som ikke
findes andre steder i landet.
Klubben udfører et vigtigt arbejde blandt en gruppe unge, som anses for ikke at være
modtagelige over for kampagner.
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Drivers Club kan ikke hvile økonomisk i sig selv, idet der årligt er ca. 150.000 kr. i
udgifter. Dette beløb anses for at være en lille investering når det holdes op mod de
menneskelige og økonomiske konsekvenser, der er efter et færdselsuheld.
For at opretholde Drivers Club, skal der som anført anvendes et årligt økonomisk
grundlag på kr. 150.000,-.
For at rekruttere nye medlemmer vil der ligeledes være behov for et økonomisk
grundlag til at afholde et event hvert 2 eller 3.die år.
Vi ansøger derfor jeres kommune om kr. 10.000,- pr. år til afholdelse af
driftsudgifterne i klubben og en mindre opsparing til rekrutteringsevents.
Giv os gerne en tilbagemelding inden den 1. maj 2019, om I vil støtte Drivers Club.
Drivers Club har base på FDM Sjællandsringen, men rekruttering af medlemmer
foregår i region Hovedstaden og region Sjælland.
Der deltager derfor unge også fra jeres kommune (se vedlagte oversigt).
Håber at høre fra jer med en positivt tilbagemelding om tilskud til Drivers Club.
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