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Spørgsmål stillet af Louise Theilade Thom-
sen den 5. september 2022 vedrørende pul-
jer til etablering af udendørs fitness anlæg 

  
Spørgsmål  

1. Er der puljer, som idrætsforeninger kan ansøge med henblik på 

at etablere udendørs fitness anlæg? 

2. Findes der andre muligheder eller vil konkrete ønsker i givet fald 

skulle løftes i budget- eller overførselsforhandlinger? 

 

Spørgsmål 1: Er der puljer, som idrætsforeninger kan ansøge med hen-

blik på at etablere udendørs fitness anlæg? 

Svar 

Ja, der findes en pulje til outdoor idrætsfaciliteter, som bl.a. kan støtte 

foreninger i at etablere udendørs fitness anlæg. Puljen indeholder 2,0 

mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024, hvorefter puljen udløber.  

Der findes desuden puljen Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i 

hele byen, der kan søges af boligselskaber, ejerforeninger og andre 

grundejere i samarbejde med foreninger til bl.a. etablering af udendørs 

fitness anlæg på boligselskabers, boligforeningers og byudviklingssel-

skabers arealer. Puljen indeholder 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-

2025.  

Udmøntning af de to puljer sker parallelt. Puljernes midler i 2022 er ud-

møntet, og der forventes ultimo 2022 at blive igangsat ansøgnings-

runde for puljernes midler i 2023. Puljerne søges via Brug Byen på KK’s 

hjemmeside: Anlægstilskud til idrætsfaciliteter | Københavns Kommu-

nes hjemmeside (kk.dk) 

 
Spmørgsmål 2: Findes der andre muligheder eller vil konkrete ønsker i 

givet fald skulle løftes i budget- eller overførselsforhandlinger? 

Svar. 

Der findes ikke andre puljer under Kultur- og Fritidsudvalget, der kan 

ansøges af foreninger til at etablere udendørs fitness anlæg. 

Der gøres opmærksom på at der til forhandlingerne om Budget 2023 

indgår budgetnotat KF035 Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapacitet, 

7. september 2022 
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der, hvis der afsættes midler, også vil kunne ansøges af foreninger til 

bl.a. etablering af udendørs fitness anlæg. 

 
Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør 
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