Til Kultur og Fritidsudvalget

24. februar 2019

Ansøgning om økonomisk støtte til Hvidovre Midsommermarked og Sankt Hans v/ Rebæk Sø
Hvidovre Volleyball Klub (HVK) ansøger hermed udvalget om støtte til udvikling og afholdelse af Midsommermarked
som afholdes lørdag d. 22/6 og søndag d. 23/6 2019 i forbindelse med Sankt Hans arrangementet ved Rebæk Sø.
Arrangementet foregår i dialog med, og som et samarbejde mellem HVK og Center for Kultur og Fritid – med løbende
dialog med Vej og Park afdelingen m.fl.
Formålet med dette initiativ er med henblik på styrkelse af klubbens økonomi, hvor erfaringerne fra driften af en større
madbod på Roskilde festival (230 frivillige) siden 2006, er god ballast for udviklingen af en fantastisk ”byfest”.
Til Sankt Hans arrangementet 23/6 - 2018 prøvede HVK kræfter med midsommer(kræmmer)markedet for første gang,
som et målrettet forsøg på at styrke klubben økonomisk, og for med et langsigtet perspektiv at skabe et
indtægtsgivende arrangement – en byfest (præsentation vedlagt), hvor vi søger at bidrage med synergi til bl.a.
kommunale målsætninger og arrangementer, for derved at appellere til bred lokal opbakning.
Evaluering i 2018 gav udtryk for tilfredshed med selve afviklingen, hvor HVK indbetalte kr. 40.000 i depositum for lån
af området, hvilket blev returneret umiddelbart efter, da Vej og Park havde godkendt området og oprydningen
forbundet dermed. Desuden fik vi afprøvet samarbejdsperspektivet med kommune/forvaltningen, hvilket vi i klubben
oplevede positivt.
Ledelsen i HVK oplever desuden potentialet for både omsætning samt forenings- og borgerinddragelse som værende
positive, og har derfor arbejdet for at udvide aktiviteterne til to dage, hvilket vi finder oplagt nu når Sankt Hans i 2019
falder på en søndag. Det er jo ofte forberedelse og etablering af området der er tids- og ressourcekrævende, og derfor
ønskes flere åbningstimer, samt fortsættelse af det gode kommunale samarbejde.
Planlægningsfasen for arrangementet er initieret, og positiv dialog og samarbejde med Lars Hørdum og Uffe Bang
Sørensen fra Center for Kultur og Fritid, har bl.a. givet sig udtryk i nogle rigtig gode muligheder for at gøre weekenden
til et rigtig positivt tilløbsstykke, bl.a. med live musik og et bredt udvalg af børne- og familieaktiviteter begge dage.
I dialog med Anne Trojaborg fra Vej og Park efterlever vi gældende regler for området, og udarbejder plantegning for
aktiviteterne som indbefatter kræmmermarked, salg af mad/drikke, børnetivoli samt forskellige aktiviteter som f.eks.
hoppeborge, trampolin, græsvolley, bumperball, fodbolddart mm.
Som bekendt driver volleyklubben projektet Volleyball: læring, bevægelse og venskab, som er et opsøgende projekt,
målrettet foreningsløse og socialt udfordrede børn. Vi ønsker at tilbyde en række fribilletter/armbånd til børn fra denne
gruppe, for derved at underbygge intentionerne i klubbens og projektets værdisæt.
Vi håber at KFU kan se en fordel i at støtte etableringsudgifterne, da mange af udgifterne berører og overlapper
kommunens og klubbens aktiviteter denne weekend. Vi har selvfølgelig forståelse for begrænsningerne i de
budgetterede midler, og håber at KFU være behjælpelig med at vi kan komme i mål med et super set up, til gavn for
både arrangører og gæster.
HVK ansøger om hel eller delvis støtte til anskaffelser og etablering på i alt kr. 35.790 inkl. moms
Intensionen er selvfølgelig at tjene penge til klubbens drift og projekter, og derfor lægges der en del tid i projektet,
plus selvfølgelig en masse frivillige kræfter som ikke er medregnet i budgettet.

Med venlig hilsen
Hvidovre Volleyball Klub
3074 7804
info@hvk
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Omkostninger
Tidsforbrug
Direkte tidsforbrug (event + digital markedsføring)
Indirekte tid (projekt forberedelse, møder, evaluering
af projekt m.m.)
Anskaffelser, aktiviteter
Udstyr, volleynet, bolde mm.
Præmier

timer
150
150

2019
kroner
kr. 22.500
kr. 22.500

kr. 2.000
kr. 800

Etablering, set up
Afmærkning af område, bånd/snor/skilte
Kassevogn, leje
Udførsel af el-arbejde
Palletank, vand
Hundevagt
Toiletfaciliteter, leje

kr. 2.000
kr. 2.500
kr. 7.563
kr. 2.081
kr. 5.000
kr. 13.846

Total omkostninger

kr. 80.790

2

Toiletvogn
Det vurderes at der er behov for udvidelse af kapaciteten i området
Leje af Vacuum Toiletvogn m/4 toiletter
m/tank eller direkte tilslutning til vand og kloak
Slutrengøring
Transport tur/retur
Faktura / EAN tillæg
Forsikring, Track & Trace, Miljø/dieseltillæg 7,5%
Tømning

3.600,00

Ex. moms
Moms
I alt

500,00
2.400,00
25,00
1.687,50
2.864
11.076,50
2.769,50
13.846,00

EL-arbejde
Der skal i forbindelse med madsalg og kræmmermarked etableres el som er en udgift der ikke umiddelbart er
budgetteret med til kommunens Sankt Hans arrangement.
Udførsel af el-arbejde relateret til midsommermarked og madsalg
Levering, opsætning, montering, leje og demontering.
Ex. moms
Moms
I alt

6.050,00
1.512,50
7.562,50

Palletank, drikkevand
Denne er essentiel i forbindelse med salg og generel hygiejne, og der er ikke etableret vandforsyning i området mod
græsarealet.
Udv. mål: 1000x1200x1175 mm
Indhold: 1050 l.
Vægt: 56 kg.
Materiale: HDPE plast
Egnet til direkte kontakt med fødevare: Ja
Godkendelse: UNY-godkendt palletank og UNY-godkendt 2"hane
Ex moms
inkl. moms

1.665,00
2.081,25

Kassevogn, leje
Denne skal bruges til transport af diverse samt oprydning under og efterfølgende.
Ex moms
inkl. moms

2.000,00
2.500,00

Hundevagt, 400.00kr ’a 10 timer
Da der lørdag aften er planlagt live musik og der samtidig sælges øl, ønsker vi at tilknytte en professionel hundevagt
om aftenen og en del af natten. Vi stiller selv nogle frivillige opsynsfolk i hele weekenden, men når så mange
mennesker inviteres bl.a. kræmmerne og gæster til gratis live musik, så vil det være et løft af arrangementet som vil
medvirke til at folk føler sig sikre. Samtidig ønsker vi undgå tyveri / hærværk, og at eventuel optræk til ballade kan
stoppes inden det udvikler sig.
Ex moms
inkl. moms

4.000,00
5.000,00
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