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Diverse procedurer: 
 
Børneattester 
 
Pr. 1.juli 2005 blev det lovpligtigt at alle idrætsforeninger skal 
indhente oplysninger om de personer over 15 år, der arbejder med 
børn og unge under 15 år. Det er det man kalder børneattester. 
Derved sikrer klubben at vore børn og unge ikke bliver ledet/trænet 
af personer som tidligere er straffet for pædofili. Vejledning, 
børneattester, samt samtykkeerklæring kan hentes på DGI’s 
hjemmeside www.dgi.dk  - foreningsvejledning > misbrug > pædofili 
> hjælpepakke (m/diverse blanketter). 
 
Skolesamarbejde 
 
FK73 har et tæt samarbejde med Kragelund skole. Bl.a. afholdes der 
et fællesmøde, 2 gange om året, med skoleinspektøren, Pedellen, 
SFO og formanden for FK73, samt relevante udvalgsformænd. 
Skolen inviterer i marts måned, mens FK73 inviterer i september 
måned. 
 
Sportsfaciliteter 
 
FK73 råder over mange forskellige sportsfaciliteter. Til de indendørs 
sportsgrene, er det primært gymnastiksalen på Kragelund skole der 
benyttes – men derudover får foreningen tildelt haltimer i nogle af 
kommunens haller (Balle – Hvinningdal – Skægkær - Vestergade 
Hallen, m.fl.).  
Men der er flere gode udendørsarealer omkring klubhuset og skolen i 
Kragelund, som FK’s medlemmer har adgang til. Der er 4 stk. 7-
mands (eller 2 stk. 11-mands) fodboldbaner bag skolen. Der er en 
stor fodboldbane som vi kalder opvisningsbanen – den ligger helt ud 
til vejen på den anden side af klubhuset og svømmebadet. Desuden er 
der en håndboldbane nærmest inde i skoven. Mellem skolen og 
klubhuset er der et flot åbent areal hvor der bl.a er opstillet en 
sparkemur samt volleyball. Lige bag klubhuset er der en 
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petanquebane. Og vort udendørs svømmebad ligger mellem skolen, 
vejen og klubhuset. 
I foråret 2006 blev der opstillet en 9-kurvs Frisbeegolfbane rundt 
omkring i skoven og tæt ved fodboldbanerne.  
Desuden er der en fodboldbane i Frederiksdal som har projektørlys 
opsat. Den bane bliver typisk brugt til træningsaftnerne når det er for 
mørkt. 
 
Gavegivning 
 
Disse mærkedage giver FK73 gaver til: 
 
For FK73’s bestyrelses-og udvalgsmedlemmer Beløb 
Runde fødselsdage fra 30 år og opefter  400,00 kr 
Barselsgave    300,00 kr 
Bryllup – Sølvbryllup – Guldbryllup  500,00 kr 
Kobberbryllup   300,00 kr 
Udtrædelse af bestyrelse/udvalg 1 vin- ell.blomstergave        

t/kr.100,00-150,00 kr  
  
 
Desuden giver FK73 telegrammer til alle Kragelund Sogns 
konfirmander – samt andre konfirmander som dyrker idræt i FK73 
 
Det påhviler de enkelte udvalg selv at sørge for gaveindkøb til egne 
udvalgsmedlemmer.  
 
 
Øvrige praktiske oplysninger 
 
Foreningsarbejde er som hovedregel ulønnet. Til gengæld er der 
altid gratis forplejning til de forskellige møder, ligesom der hvert år 
holdes en julefrokost for hovedbestyrelsen, mens de enkelte udvalg 
holder individuelle opstarts- og afslutningsarrangementer, f.eks. 
sammen med trænere og instruktører. 
Dog må de enkelte udvalg selv bestemme aflønning og beklædning 
til trænere og instruktører samt evt. udvalgsmedlemmer. Det samme 
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gælder kørselsgodtgørelse når man f.eks. sender trænere og 
instruktører på kursus.  
 
FK73 har nogle samarbejdspartnere som man kan søge råd og 
vejledning hos.  
Kommunen er en vigtig samarbejdspartner for FK73. Både når det 
gælder diverse tilskud til klubben, men også i forbindelse med 
vedligeholdelse af vores udendørsarealer. Når der afholdes større 
arrangementer, så skal FK73 faktisk sende en mail til vores kontakt-
person i fritids- og kulturudvalget, for at advisere om det kommende 
arrangement, f.eks. i tilfælde af, at der skal opstilles ekstra 
skraldespande og lign.  
Idrætssamvirket er foreningernes ”fagforening”, og derfor betales 
der ”kontingent” dertil. De afholder generalforsamling ultimo februar 
måned og derudover er der et årligt møde med foreningerne. Når der 
afholdes regatta i Silkeborg, så er det idrætssamvirket der 
uddelegerer/tilbyder ”lønnede” arbejdsopgaver til klubberne (dvs. 
man kan tjene penge til klubkassen). I forbindelse med f.eks. 
ansøgning om en hal til Kragelund, så er det idrætssamvirket som 
videresender FK73’s ansøgninger.  
DGI kan man også hente meget hjælp hos. F.eks. vejledning i 
forbindelse med børneattester, hjælp til ansøgninger hos Fonde og 
diverse konsulentbistand.  
Endelig er der DIF som man også kan få råd og vejledning hos, 
ligesom ved DGI 
   
Alle udendørsarealer bliver vedligeholdt af kommunens gartnere. 
Det betyder at foreningen ikke selv må begynde at rydde sne, slå 
græs, rydde ukrudt, klippe hæk mm. Græsset bliver slået jævnligt 
hele sommersæsonen. Ukrudtet tyndes der ud i hvert 3 år. Det eneste 
vi selv må og selv skal gøre er, at fjerne brændenælder.   
Det er også kommunen der bestemmer hvornår de enkelte boldbaner 
må tages i brug v/sæsonstart, for ikke at ødelægge banerne. Evt. 
spørgsmål skal rettes til Teknisk forvaltning. 
Svømmebadet og gymnastiksalen samt hallerne sørger selv for 
rengøring, men selvfølgelig skal man alle steder rydde op efter sig 
selv. 
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FK73 har sin egen opslagstavle i Brugsen og den er alle udvalg 
meget velkomne til at bruge – når de vil informere om stort og småt. 
Desuden er der en opslagstavle i klubhuset, på skolen, i Børnehaven, 
i SFO samt fritidsklubben, som frit må benyttes til informationer 
vedr. FK73. Feks. Vedr. Sæsonstart for de enkelte sportsaktiviteter 
som også bliver annonceret ved opslag i klubbladet. Mange børne-og 
ungdomsaktiviteter bliver desuden også annonceret ved at der deles 
sedler rundt i skolen. Det vil pedellen – Jørgen Lieberkind - gerne 
gøre. 
 
Spiritusbevillingen som klubhuset har, skal fornyes hver gang der er 
udskiftning i bestyrelsen, dvs. næsten hvert år efter 
generalforsamlingen. Klubhusets bestyrer, samt alle nye 
bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive ansøgning om fornyelse af 
spiritusbevillingen. Det er Silkeborg politikreds der forlanger det. 
Spiritusbevillingen skal klubben have, da det er en tilladelse til at 
FK73 må sælge spiritus til diverse arrangementer (midsommerfest, 
julefrokost mm.). Hvis man kan nøjes med at sælge øl, sodavand og 
vin til sådanne arrangementer, så er det ikke nødvendigt med en 
spiritusbevilling.  
FK73 må gerne ”låne” sin spiritusbevilling ud, til f.eks. 
forsamlingshusene i Kragelund og Frederiksdal (når de laver 
arrangementer som Dilletant, Countryfest og lign.). Det kræver dog, 
at en af FK73’s bestyrelsesmedlemmer er til stede ved disse 
arrangementer, så de kan ”overvåge” at alt går rigtig til (ingen 
udskænkning til unge under 18 år). 
 
Når der ”tiltræder” nye kasserer i klubhuset og i FK73, så skal man  
huske, at alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive under på papirer 
til bankerne, således at de nye kasserer kan få adgang til 
”pengekassen”. 
 


