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Spørgsmål 1 

Hvor mange midler er der i klubhuspuljen? 

 

Svar 

Klubhuspuljen er en varig bevilling på 6,2 mio. kr. (2022 p/l). Det ud-

møntede beløb afhænger dog også af kommunens anlægsmåltal, der 

dels anvendes til andre projekter på kultur- og fritidsområdet, dels ud-

fordres af forsinkede projekter under puljen. I 2020 er der udmøntet 

flere midler, da anlægsloftet midlertidigt blev ophævet. 

 

Midlerne i Klubhuspuljen til disponering til nye projekter er pt. fordelt, 

som det fremgår af skema 1. 

 

Skema 1 

2022 p/l, mio. kr. 2022 2023 2024 

Midler i puljen 1,4 14,6 6,2 

 

Spørgsmål 2-5 

2. Hvor mange ansøgninger har der været til klubhuspuljen de se-

neste tre år? 

3. Hvor mange af disse ansøgninger har opnået tilskud? 

4. Hvilket beløb er der samlet søgt om årligt i klubhuspuljen de se-

neste tre år? 

5. Hvor stort et beløb er afsat til projekter årligt de seneste tre år? 

 

Svar 

Svar på spørgsmål 2-5 fremgår af skema 2. 

 

Der blev ikke bevilget midler til nye projekter i 2021. Svaret afgrænses 

derfor til perioden 2018-2020. 
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I 2020 blev der, som følge af den midlertidige ophævelse af anlægslof-

tet, udmøntet en ekstraordinær pulje til ansøgninger på min. 100 t. kr., 

der kunne eksekveres i 2020. Der fremgår derfor to bevillingsrunder i 

2020. 

 

Skema 2 

 2018 2019 2020 2020 eks-
traordinær 

Spm. 2: 
Antal ansøgninger  

14 10 9 32 

Spm. 3 
Antal bevilgede tilskud 

4 6 9* 25 

Spm. 4 
Ansøgt beløb (mio. kr.) 

18,4 12,5 32,0 13,4 

Spm. 5 
Bevilget beløb (mio. kr.) 

10,9 6,3 6,8 9,1 

*5 af de 9 bevillinger er udviklingsbevillinger á 200 t.kr. til afklaring af øko-

nomi, planforhold mv., med henblik på opfølgende ansøgning om anlægs-

midler ved senere bevillingsrunde. 

 
 
Med venlig hilsen 
 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør 
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