
     
Administrerende direktør 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   

Spørgsmål stillet af Klaus Mygind den 12. sep-

tember 2022 vedrørende Valby Bordtennisklub 

   

      

  
Spørgsmål 

 

 

”Jeg har holdt møde med bestyrelsen i Valby Bordtennisklub også kal-

det Posten BTK. De ejer deres egne lokaler på Valbygårdsvej 10A. 

 

Klubben er stærkt udfordret økonomisk, da det i fremtiden ikke har 

penge til at betale grundskyld. Den er pt. 55.000 kr. om året. 

 

 

Jeg har i den forbindelse følgende spørgsmål: 

  

1) Kan KFF give klubben en konkret vejledning i hvilke muligheder, 

der eksisterer for løse klubbens problemer f.eks. ved afholdelse 

af et møde? 

 

2) Har Københavns kommune mulighed for at fritage foreninger 

for at betale grundskyld eller er det fastlagt i lovgivningen? Jeg 

er oplyst om, at der foreligger en BR beslutning fra 1977 om 

spørgsmålet. 

 

3) Klubben er pt ikke godkendt som folkeoplysende forening. Vil 

godkendelse ændre deres situation? 

 

4) Er KFF bekendt med tilfælde, hvor KK har overtaget privatejede 

idrætsfaciliteter eller at KK på anden måde har løst en lignende 

situation? 

 

Hvis det er tidsbesparende, kan vi holde et møde om sagen.” 
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Svar 

Forvaltningen har tidligere givet svar i denne sag: 

 

Den 19. maj 2022 afgav forvaltningen svar til Valby bordtennisklub på 

foreningens henvendelse af 19. maj 2022 til Kultur- og Fritidsborgme-

ster Mia Nyegaard. Svaret er vedlagt denne besvarelse som bilag 1. 

 

Den 24. maj 2022 afgav forvaltningen svar til Klaus Mygind på spørgs-

mål stillet den 6. maj 2022 om bordtennis for ældre i SUF. Svaret er 

vedlagt denne besvarelse som bilag 2. 

 

Spørgsmål 1: 

Kan KFF give klubben en konkret vejledning i hvilke muligheder, der ek-

sisterer for løse klubbens problemer f.eks. ved afholdelse af et møde? 

 

Svar: 

Foreningen har ad flere omgange skrevet til Kultur- og Fritidsborgme-

steren, ligesom både Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomifor-

valtningen har været i både skriftlig og telefonisk kontakt med forenin-

gen om det samme emne. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har vejledt foreningen og anbefalet at 

søge om godkendelse som folkeoplysende forening. Som godkendt fol-

keoplysende forening vil foreningen kunne søge tider i kommunale faci-

liteter til sine aktiviteter. 

 

Forvaltningen står til rådighed og rådgiver foreninger, der søger god-

kendelse som folkeoplysende forening. Det gælder selvfølgelig også 

Valby Bordtennisklub. Foreningen kan søge om godkendelse her. For-

valtningen kontakter herefter foreningen, hvis der er brug for uddyb-

ning af ansøgningen. 
 

Hvis foreningen har nye oplysninger i sagen eller har yderligere spørgs-

mål til den vejledning, der allerede er givet, står forvaltningen til rådig-

hed. 

Spørgsmål 2: 

Har Københavns kommune mulighed for at fritage foreninger for at be-

tale grundskyld eller er det fastlagt i lovgivningen? Jeg er oplyst om, at 

der foreligger en BR-beslutning fra 1977 om spørgsmålet. 

 

Svar: 

Foreningen har tidligere oplyst, at foreningen den 5. november 2021 

har ansøgt Københavns Kommune om fritagelse fra grundskyld af sin 

ejendom på Valbygårdsvej 10A, 2500 Valby, efter ejendomsskattelo-

vens § 8 stk. 1 litra b for en idrætsforening. 

https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/folkeoplysende-forening/hvad-er-en-folkeoplysende-forening-og-ansoegning-om-godkendelse
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Foreningen modtog afslag på sin ansøgning den 8. april 2022. 

 

Både foreningens ansøgning om fritagelse fra grundskyld og det be-

grundede afslag er vedlagt som hhv. bilag 3 og 4 til dette svar. 

 

Af afslaget fremgår følgende begrundelse: 

”Det følger af ejendomsskattelovens § 8, stk. 1 litra b, at kommunalbe-

styrelsen (i Københavns Kommune Borgerrepræsentationen) kan 

meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af sports- og idræts-

anlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre 

organisationer med samme formål. 

 

Ejendomsskattelovens § 8 er en bevillingsmæssig fritagelse, som Bor-

gerrepræsentationen kan vælge at anvende. Borgerrepræsentationen 

har ved beslutning af 25. april 1977 besluttet, at ejendomsskattelovens 

§ 8 ikke anvendes i Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen 

har senere åbnet op for at fritage kollegier og ungdomsboliger, der 

ejes af velgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt 

formål efter § stk. 8, litra 1 a. Københavns Kommune anvender ikke 

ejendomsskattelovens § 8 i andre tilfælde.” 

 

Afgørelsen kan læses i sin fulde længde i bilag 4. 
 

Spørgsmål 3: 

Klubben er pt ikke godkendt som folkeoplysende forening. Vil godken-

delse ændre deres situation? 

 

Svar: 

Foreningen kan søge om godkendelse som folkeoplysende forening, og 

forvaltningen har også tidligere anbefalet foreningen at søge godken-

delse som folkeoplysende forening.  

 

En godkendelse vil give foreningen mulighed for at søge tider i de kom-

munale lokaler til sine aktiviteter. Lokalerne kan stilles vederlagsfrit til rå-

dighed for foreningens folkeoplysende aktiviteter. 

 

For at blive godkendt som folkeoplysende forening er der en række krav 

til foreningens opbygning og til graden af dens aktiviteter, som forvalt-

ningen tidligere har vejledt foreningen om.  

 
Foreningen kan også komme i betragtning til at anvende offentlige lo-

kaler til sine aktiviteter uden at være godkendt som folkeoplysende for-

ening i kraft af sit samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-

gen, så længe dette samarbejde eksisterer. 
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Uanset hvilket af de to ovennævnte grundlag, foreninger anvender 

kommunale lokaler til sine aktiviteter, vil lokalerne blive fordelt efter Ret-

ningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.  

Jf. disse retningslinjer er det dog ikke muligt for forvaltningen at imø-

dekomme foreningens ønske om eksklusiv brugsret til bordtennisfacili-

teter. 

 

På denne baggrund har foreningen tidligere givet udtryk for, at de ikke 

ønsker at søge godkendelse som folkeoplysende forening, da det ikke 

ad den vej umiddelbart vil være muligt at opnå eksklusiv brugsret til lo-

kaler.  

 

Tildeling af eksklusiv brugsret til lokaler til foreningers folkeoplysende 

aktiviteter eller aktiviteter med lovligt kommunalt formål, sker på bag-

grund af ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget.  

I dette tilfælde kan der både være tale om et ledigt lokale, som Kultur- 

og Fritidsforvaltningen allerede råder over eller en ansøgning om, at 

Københavns Kommune køber foreningens bygning på Valbygårdsvej 

10A. 

 

Den offentlige ejendomsvurdering for bygningen på Valbygårdsvej 10A 

er jf. ois.dk 3,7 mio. kr. pr. 1. oktober 2022.  

I foreningens ansøgning om fritagelse fra grundskyld beskriver forenin-

gen, at ” der har igennem årene været et stort efterslæb med vedlige-

holdelsen af bygningen, både inden- og udendørs, hvilket stiller store 

krav til at dække de løbende reparationsudgifter, både nu og fremover. 

Vi har bl.a. måttet afholde ekstraordinære store udgifter til reparatio-

ner pga. utætheder i bygningens tag.” 

 

Godkendte folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge Kultur- 

og Fritidsudvalget om tilskud fra klubhuspuljen. Klubhuspuljen er en år-

lig pulje, der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse 

og foreningslokaler. Yderligere oplysninger om puljen og information 

om ansøgning kan findes her. 

 

Spørgsmål 4: 

Er KFF bekendt med tilfælde, hvor KK har overtaget privatejede idræts-

faciliteter eller at KK på anden måde har løst en lignende situation? 

 

Svar: 

Københavns Kommune købte i 2013 Brønshøj Sportshal af en forening. 

Hallen stilles i dag til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger 

og tider fordeles efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Kø-

benhavns Kommune, som er besluttet af Folkeoplysningsudvalget. 

 

https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/klubhuspuljen
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Forvaltningen har ikke kendskab til sager, hvor kommunen har købt en 

privat idrætsfacilitet med henblik på at give en forening eksklusiv brugs-

ret over faciliteten. 

 

Plan- og tilskudschef Mads Kamp Hansen står til rådighed, hvis der er 

ønske om et møde om sagen. 

 
Med venlig hilsen 

 

Søren Tegen Pedersen 

Administrerende direktør  

 

 



     
Sekretariat og Byudvikling 
Kultur- og Fritidsforvaltningen  

Hans Pedersen 
hanskpe@gmail.com 
   
      

  
Forvaltningssvar til Hans Pedersen vedr. udgifter til 
drift og lokaleproblemer 

 
 
Kære Hans Pedersen 
 
Tak for jeres henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nye-
gaard. Borgmesteren har bedt os om at redegøre for, hvor vi fra Kultur- 
og Fritidsforvaltningen evt. kan hjælpe jer, så I fortsat kan tilbyde bord-
tennisaktiviteter til foreningens medlemmer. 
I Folkeoplysningen arbejder vi ud fra folkeoplysningsloven og Retnings-
linjer for støtte til folkeoplysning i København. Reglerne giver os mulig-
hed for at støtte godkendte foreninger økonomisk eller med lån af facili-
teter.  
 
Hvis jeres forening ønsker at søge støtte, kræver det, at I først bliver 
godkendt. I kan søge om godkendelse via forvaltningens digitale ansøg-
ningsblanket. Der søges via linket på denne side. 
Når foreningen er godkendt, kan den som nævnt låne faciliteter. Facili-
teterne bookes via Foreningsportalen; forvaltningens online bookingsy-
stem. Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed mod et gebyr (typisk 
mellem 10-40 kr. pr. facilitet pr. time). Gebyret kan helt eller delvist 
blive kompenseret alt efter medlemmernes aldersfordeling i forenin-
gen. Du kan læse mere om gebyret og taksterne via denne side. 
 
Ønsker jeres forening at modtage økonomisk støtte til jeres lokaleudgif-
ter, kan I søge lokaletilskud. Størrelsen på lokaletilskuddet er afhængigt 
af antal medlemmer samt af aldersfordelingen af disse. Det er fx ud-
slagsgivende, om man har medlemmer under 25 år.  
Derudover er der også en række andre faktorer, der gør sig gældende 
ved beregningen af lokaletilskuddet, fx antal aktivitetstimer.  
Vi har lavet en tilskudsberegner, der kan give et meget præcist estimat 
af, hvad man kan forvente at modtage i lokaletilskud. 

19. maj 2022 

Sagsnummer 
2022-0152965 
 
Dokumentnummer 
2022-0152965-3 

 
 
Sekretariat og Byudvikling 
Folkeoplysning 
Gyldenløvesgade 15 
1600 København V 
 
EAN-nummer 
5798009780515 
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Tilskudsberegneren findes i bunden af denne side – det er også her, du 
finder øvrig information, som fx ansøgningsfrister mm, vedr. lokaletil-
skud. 
 
Jeg håber, ovenstående har gjort jer klogere på, hvad vi kan yde af 
støtte. Skulle du fortsat have spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen 
til at vende retur. 
 
Har I brug for få hjælp til booking af faciliteter, kan I finde vores kontakt-
oplysninger på denne side. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Rikke Lauritzen 
Kontorchef for Folkeoplysning 
 

 



     
Administrerende direktør 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   

Klaus Mygind 

Medlem af Borgerrepræsentationen 

   

      

  
Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Klaus Mygind den 06. maj 

2022 om bordtennis for ældre i SUF 

 

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. 

24. maj 2022 
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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. 



Københavns Kommune                                                     Rødovre, den 05.november 2021 
Kontor for ejendomsskat 
Juridisk afdeling                               
 
 
 
 
Anmodning om fritagelse for grundskyld 
 
Kontaktperson: Dyre Biering-Sørensen, Ejendomsskat 70807010 
 
“Idrætsforeningen Postens” Billard, Bordtennis og Skytteforening beliggende i Baghuset på 
Valbygårdsvej 10A, 2500 Valby, anmoder om fritagelse for grundskyld efter ejendomsskattelovens  
§8stk. b, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give fritagelse for grundskyld til 
idrætsforeninger. 
 
Vi har søgt råd og vejledning hos et medlem af kultur- og fritidsudvalget i København, som henviste 
til jer. 
 
Baggrund for vores idrætsforening 
Vi er oprindeligt en idrætsforening for Postens medarbejdere og har eksisteret siden 1932. 
Foreningen har de seneste år ændret karakter til en åben idrætsforening der tilbyder idræt til alle 
interesserede i de tre idrætsgrene: bordtennis, billard og skydning. Pga. begrænsede pladsforhold 
og faciliteter har vi været nødt til at fokusere på seniormedlemmer. 
 
Økonomien 
Foreningen råder i dag over en gældfri bygning (baghuset, Valbygårdsvej 10), men der har igennem 
årene været et stort efterslæb med vedligeholdelsen af bygningen, både inden- og udendørs, 
hvilket stiller store krav til at dække de løbende reparationsudgifter, både nu og fremover.  Vi har 
bl.a. måttet afholde ekstraordinære store udgifter til reparationer pga. utætheder i bygningens tag. 
Vi er kort sagt rige på mursten, men fattige på likvide midler. 
Foreningen råder i dag over et mindre kontantbeløb, som sammen med kontingentindbetalingerne, 
vil kunne dække de løbende driftsudgifter (f.eks el, vand og varme) og ejendomsskatter i ca. 3 år. Vi 
har derfor i vid udstrækning trukket på frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer, når der 
skulle udføres mindre reparationsarbejder og fornyelser, så omkostningerne kunne holdes nede. 
Der er i regnskabet ikke afsat midler til større fornyelser f.eks. udskiftning af gulvbelægningen i 
bordtennislokalet. 
 
Begrundelsen for vores idrætsforening i Valby 
Alle undersøgelser viser, at bevægelse og motion er uvurderligt for at bevare et godt helbred, og at 
det hjælper, så man får det bedre, hvis man bliver ramt af sygdom. 
Københavns kommune har da også fuld opmærksomhed på dette og har fornylig vedtaget at få 
installeret bordtennisborde på plejehjem, i aktivitetshuse og i parker for at øge motion og sundhed 
for borgerne i København. 
Vi har stor aktivitet i huset hele ugen, og vi arbejder på at få endnu flere +60ere ind i klubben, også 
personer der er ramt af sygdom. Vi har pt. medlemmer med Parkinson, som har stor gavn af at 
spille bordtennis, Det betyder, at vi har meldt os til et Parkinson projekt, som vil følge personer 
med Parkinson, der starter op med at spille bordtennis.  
Mange sundhedsundersøgelser fremhæver især bordtennis som gavnlig, fordi man kan dyrke 
sporten i en høj alder uden stor risiko for skader. Samtidig stimulerer bordtennis hjernen og 
udvikler motorikken, da man skal reagere hurtigt og samtidig får pulsen op. 
På trods af begrænset plads har vi pt 7 hold tilmeldt under bordtennis Danmark, heraf et hold der 
spiller med om det danske veteranmesterskab for +75 spillere. 
 



 
 
Et nødråb om hjælp 
Med den store sociale og frivillige indsats, der ydes af mange i klubben, finder vi det som et stort 
spild, at måtte lukke en idrætsklub, som kører godt med et stort socialt fællesskab. . 
Befolkningstætheden i København viser, at der er et stort behov for at dyrke idræt, men den 
seneste opdatering af idrætsfaciliteter pr indbygger i danske kommuner fra idrættens 
analyseinstitut understreger, at muligheden for at dyrke organiseret idræt er væsentlig ringere i 
København end i alle andre kommuner i landet.  København befinder sig som nr. 98 ud af 98 mulige 
over kommuner der mangler idrætsfaciliteter.  
 
En lukning vil betyde, at vores medlemmer skal finde andre steder at dyrke deres respektive 
idrætsgrene. Udover at få splittet års sammenhold, betyder det, at mange vil stoppe med at dyrke 
idræt, da idrætsklubberne i København har ventelister med flere års ventetid på trods af, at alle 
anerkender at idræt giver livsglæde, trivsel, motion, mindsker ensomhed og forlænger det gode liv. 
 
Derfor dette NØDRÅB OM HJÆLP, så vi kan bevare vores aktivitetshus, ved at kommunalbestyrelsen 
giver os fritagelse for at betale grundskyld og gøre det økonomisk muligt at fortsætte med at 
tilbyde vores idrætsgrene til alle interesserede i og uden for lokalområdet. 
 
Med venlig hilsen 
Idrætsforeningen Posten, København 
 
Bent Svensson                              PerSlouborg 
Formand.                                       Sekretær 
Grambyvej 43.                              Vodroffsvej  7 1.th                                
2610 Rødovre.                              1900 Frederiksberg 
Tlf 24808751.                                25367212 
 Mail. 
brygson@adslhome.dk           per.slouborg@gmail.com 
 
PS.  
I er velkommen til at komme ned og se vores lokaler og få en snak med os. 
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