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Spørgsmål 

 
1. Hvordan koordinerer KFF og SUF gennemførelsen af projektet, 

så der ikke er eller opstår unødvendige barrierer, der hindrer 
indfrielse af projektets intentioner og målsætninger?  

2. Hvordan får et sundhedsprojekt mulighed for at bruge kommu-
nale lokaler til projektets aktiviteter? Hvilken hjælp bliver der stil-
let til rådighed? 

3. Hvordan kan man som projektleder få overblik over, hvor der er 
ledige tider i kommunens faciliteter? I dette projekt vil træ-
ningstider f.eks. på formiddage på hverdage være relevante. Der 
må være mange muligheder på disse tidspunkter, men hvor er 
der overblik over dette? 

4. Hvordan kan et projekt få mulighed for at bruge tider, der er sat 
som udlejningstider uden, at projektet skal betale leje som pri-
vat? 

5. Hvor hurtigt kan man skabe tider til en gruppe, en forening, som 
skal i gang, som en del af projektet? 

6. Der er tilsyneladende stor forskel på priser på brug af faciliteter 

til bordtennis. I Energicenter Voldparken er det nærmest gratis. 

Nogle steder betaler man pr. bord, andre steder pr. lokale. 
 

Spørgsmål 1 
Hvordan koordinerer KFF og SUF gennemførelsen af projektet, så der 
ikke er eller opstår unødvendige barrierer, der hindrer indfrielse af pro-
jektets intentioner og målsætninger?  

 

Svar på spørgsmål 1 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har været i kontakt med Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, der fortæller, at en samarbejdsaftale med Bord-
tennis Danmark er under udarbejdelse.  
 
Når samarbejdsaftalen er på plads, vil Folkeoplysningen kunne anvise 
offentlige lokaler til projektets aktiviteter jf. Retningslinjer for støtte til 
Folkeoplysning i København. 
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Spørgsmål 2 og 4 
2. Hvordan får et sundhedsprojekt mulighed for at bruge kommunale 
lokaler til projektets aktiviteter? Hvilken hjælp bliver der stillet til rådig-
hed? 
 
4. Hvordan kan et projekt få mulighed for at bruge tider, der er sat som 
udlejningstider uden, at projektet skal betale leje som privat? 

 

Svar på spørgsmål 2 og 4 
Spørgsmål 2 og 4 besvares samlet. Se derudover svar på spørgsmål 6 
om differentierede priser i Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
 
Ifølge Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København kan for-
eninger og projekter, der er støttet af Københavns Kommune, blive 
godkendt til at søge tider, der kan bookes gennem Foreningsportalen. 
 
For at blive godkendt skal man kunne fremvise en samarbejdsaftale 
med f.eks. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 
 
Er der behov for vejledning i, hvordan der ansøges om facilitetstider, 
kan foreningen eller projektet henvende sig til Folkeoplysningens 
Bookingteam i Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
 

Spørgsmål 3 
Hvordan kan man som projektleder få overblik over, hvor der er ledige 
tider i kommunens faciliteter? I dette projekt vil træningstider f.eks. på 
formiddage på hverdage være relevante. Der må være mange mulighe-
der på disse tidspunkter, men hvor er der overblik over dette? 

 

Svar på spørgsmål 3 
Godkendte facilitetsbrugere kan booke tider via Foreningsportalen. Her 
finder man ledige tider på de ønskede faciliteter. Ansøgningsrunden for 
tider for de kommende to sæsoner er afsluttet, og forvaltningen er 
netop ved at lægge sidste hånd på fordelingen. Af den årsag har forvalt-
ningen endnu ikke det fulde overblik over ledige tider.  
 
Nogle af vores bordtennisborde befinder sig på skolerne, og de er der-
for ikke tilgængelige om formiddagen på hverdage. På skolerne er det 
dermed kun muligt at booke tider om eftermiddagen og i weekenderne. 
Der er imidlertid også bordtennisfaciliter på enkelte af de kommunale 
idrætsanlæg, bl.a. på Nørrebro, Østerbro og Amager. Mulige tider vil 
blive frigivet i Foreningsportalen, så snart fordelingen er endeligt afslut-
tet. 
 

Spørgsmål 5 
Hvor hurtigt kan man skabe tider til en gruppe, en forening, som skal i 
gang, som en del af projektet? 
 

Svar på spørgsmål 5 
Er man godkendt som folkeoplysende forening eller på anden måde er 
blevet godkendt facilitetsbruger, vil ansøgninger om tider som ud-
gangspunkt blive behandlet inden for 8 hverdage.  
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Spørgsmål 6 
Der er tilsyneladende stor forskel på priser på brug af faciliteter til bord-
tennis. I Energicenter Voldparken er det nærmest gratis. Nogle steder 
betaler man pr. bord, andre steder pr. lokale. 

 

Svar på spørgsmål 6 
Prisen på brug af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter afhænger af 
formålet med aktiviteten. 
 
Udføres aktiviteten af folkeoplysende foreninger eller aftenskoler, stilles 
faciliteten gratis til rådighed. Dog opkræves foreninger et gebyr. 
 
Øvrige brugere skal betale en af Borgerrepræsentationen godkendt 
takst, hvor prisen er afhængig af, om der er tale om f.eks. et kommunalt 
eller et kommercielt formål. 
 
Opsamlende 
Foreningen har ad flere omgange skrevet til Kultur- og Fritidsborgme-
steren, og Folkeoplysningen har også været i både skriftlig og telefonisk 
kontakt med foreningens formand. 
 
Ønsket fra foreningen er, at de kan forblive i deres private lokaler; de har 
bl.a. ansøgt om fritagelse for grundskyld, da de ikke længere har råd til 
at betale de løbende udgifter gennem medlemmernes kontingentind-
betalinger. Koncernservice har i en afgørelse den 8. april 2022 afvist de-
res ansøgning. 
 
Derfor har forvaltningen også anbefalet foreningen at blive godkendt til 
at kunne søge tider i de kommunale bordtennisfaciliteter (hvilket de kan 
som følge af deres samarbejdsaftale med Sundheds- og Omsorgsfor-
valtningen). Disse lokaler vil som nævnt kunne stilles gratis til rådighed.  
 
Dette har foreningen imidlertid ikke været interesseret i, da de ønsker at 
have eksklusivret over de lokaler, de bruger til deres aktiviteter.  
 
Ifølge Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde lokaletilskud til 
folkeoplysende foreningers aktiviteter for børn og unge under 25 år. 
Derudover kan en kommune yde lokaletilskud til foreningers aktiviteter 
for medlemmer over 25 år. Det har man hidtil ikke valgt i København jf. 
Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København. 
 
Det er Borgerrepræsentationen, der udarbejder retningslinjer for folke-
oplysningsområdet. Kompetencen er delegeret til Folkeoplysningsud-
valget. Er der politisk ønske om at ændre retningslinjerne, vil det skulle 
rejses dér. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Pedersen, administrerende direktør. 
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