
FREDERICIA KOMMUNE 
 

TILSYNSSKEMA 
 

JOURN.NR. 

16/4082 

Foreningens navn: 

Dansk Tamilsk Venskabsforening, Fredericia 

Tilsynsstedets adresse: Ullerup Bæk Skolen, 7000 Fredericia 

Kontakt person:Thanam Kulanthaivelu                               E-mail: thanam31@yahoo.dk 

 

Dato for tilsynet:   Lørdag d. 9.12.2017                                   Klokkeslet: 15.30-17.00 

Navne på repræsentanter fra foreningen, som deltager i tilsynet: 

Thanam Kulanthaivelu(formand)  

Anton Babu(Næstformand)  

Sivakalai Thillainathan(sekretær),  

Nanthakumar Velayuthapillai(kasserer)  

Nandakumar Reddy(Udvalgsmedlem)  

Rajini k . Kumarasamy(Suppleant)  

Easwaralingam Selvaratnam (udvalgsmedlem) 

________________________________________________________________________________ 

Liste over bestyrelsesmedlemmer og senest kendte årsregnskab 

________________________________________________________________________________ 

1. Tilsluttet SIF / BUS:  

2. Foreningens hjemmeside og eller facebook: Har facebook - DTVF 

3. Primære aktiviteter: Julefest, sommerfest...kulturaktiviteter, dans, projekt sammen med 

kirke, muslimer og dem. Med i kulturnat. Fastelavnsfest, tamilsk nytår, grillfest i Madsby, 

svømning og leg i badeland et par gange om måneden, nogle af de unge spiller fodbold en 

gang i mellem. Udflugt en gang om året næsten. Til julefesten er der mange tilmeldt, ca. 98 

over 25, 31 medlemmer mellem 18-25, og 41 under 18 år - i alt ca 170 medlemmer.  7-8 

store arrangementer om året og derudover svømning. Samarbejder med musikskolen, 

Hannerup Kirke og andre. Eks. I projektet Bro imellem Tro. 

4. Åbningstid / Aktivitetstimer: Ingen specifikke – har ikke egne lokaler. 

5. Antal medlemmer/deltagere i foreningen: 172 – heraf 50 under 25 år.. 

6. Antal medlemmer/deltagere tilstede ved tilsynsbesøget: ca. 70 og flere på vej. 

7. Foreningens udvikling, herunder om der er stigning eller fald i antal medlemmer: Stigende 

antal medlemmer, næsten alle tamilere i Fredericia med i foreningen. Generalforsamling 

hvert år, bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Over 70 medlemmer tilstede og flere på vej 

til juletræsfesten med sang, dans, banko mm. 

8. Er der hold/aktiviteter foreningen ikke har fået op at stå i denne sæson, hvis ja hvorfor: De 

har forsøgt med volleyball for mænd eller kvinder, men det er lidt svært. De vil også gerne 

spille fodbold, men nogle af dem går også til fodbold i andre klubber. De unge organiserer 



nogle gang selv fodbold og så hjælper foreningen med at leje et lokale. Der er også en del 

der går i cricket- eller skakklubben, men eks. ikke ret mange i spejdergrupperne. 

9. Kontingent (for forskellige aldersgrupper/hold): 50 kr børn, 100 kr for voksne. 

10. Udvikling i foreningens økonomi over de sidste tre år: Det går fint. Forventer et overskud på 

21.000 kr. i år (2017). 

11. Kommunale tilskudsforhold for foreningen: De har fået mere i tilskud i år (med den nye 

Fredericia Ordning) og det gør at de kan planlægge lidt mere. De vil også gerne købe et 

musikanlæg til ca. 15.000 kr., det sparer de sammen til. Vil gerne have et selv og ikke kun 

leje et. 

12. Nuværende udfordringer for foreningen: De kunne måske godt tænke sig fast lokale, men de 

ved også godt at det er dyrt, og kræver vedligeholdelse mm. De har en del foreningsting som 

medlemmerne opbevarer.  

13. Samarbejde med Fredericia Kommune og andre: Deltager gerne bl.a i kulturnatten/festugen. 

Og samarbejder med Cricketklubben. 

14. Foreningens fremtid og ønsker: Ville gerne kunne låne skolens køkken til madlavning til 

deres store arrangementer. Kan de låne det Bruunske Pakhus? Har nogle gange foredrag i 

Tumlesalen i et samarbejde med en fagforening. Det kunne de måske også bruge Pakhuset 

til. 

15. Bemærkninger:  

 De synes foreningen kører godt, selvom folk er travle. De har været aktive i mere end 30 

år.  

 En af deres medlemmer er også i skakklubben og er lige blevet dansk mester i skoleskak 

i sin aldersklasse. 

 De vil gerne have flere danskere med, evt. En venskabsforening. Eller lave netværk med 

andre foreninger.  

 

 

 

 

 

Tilsynsbesøget er foretaget af nedenstående medlemmer af Folkeoplysningsrådet og af Kultur & 

Idræt 

 

Fredericia, den    

 

 

------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Jette Rosenfeldt, Folkeoplysningsrådet Jan M. Jørgensen, Folkeoplysningsrådet 

 

 

--------------------------------------------        

Birgitte L. Jakobsen, Kultur & Idræt 

 

 

 


