
     
Administrerende direktør  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  

   
Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Yilmaz Yildiz og 
Klaus Mygind d. 20.09.2022 om Tingbjerg Ungefællesskabs 
muligheder for lokalelån samt godkendelse som folkeoply-
sende forening i Københavns Kommune 
   
      

  
Spørgsmål 
 

1. Hvilke muligheder har Tingbjerg Ungefællesskab for at få et fast 
foreningslokale stillet til rådighed i Tingbjerg? 

2. a) Kan Tingbjerg Ungefællesskab godkendes som en folkeoply-
sende forening? 

                 b) Hvad kræver det? 
                 c) Hvad skal Tingbjerg Ungefællesskab gøre? 
 

Spørgsmål 1: Hvilke muligheder har Tingbjerg Ungefællesskab for at få 
et fast foreningslokale stillet til rådighed i Tingbjerg? 

Svar 
Muligheden for brug af foreningslokaler er som udgangspunkt betinget 
af en godkendelse som folkeoplysende forening i Københavns Kom-
mune. 
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller lokaler til rådighed for godkendte 
folkeoplysende foreninger. Godkendte foreninger kan gennem For-
eningsportalen booke ledige tider i de faciliteter, som udbyder lokaler til 
foreningsbrug, fx skoler, idrætsanlæg, kulturhuse mv.  
 
Hvis der med ’et fast foreningslokale’ menes et lokale, som stilles til rå-
dighed eksklusivt for en given forening, er der to muligheder: 
 
1) Folkeoplysende foreninger kan finde private lokaler i Københavns 

Kommune og søge lokaletilskud til deres folkeoplysende aktiviteter 
på 65% af udgifterne. 
 

2) Hvis foreningen ønsker et fast lokale stillet til rådighed, kan det ikke 
ske via Folkeoplysningsloven. Det kan kun ske i form af et 
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kommunalfuldmagtstilskud.  
En sådan brugsaftale med eksklusivret skal godkendes af Kultur- og 
Fritidsudvalget. Ligeledes skal finansiering af lokalet findes særskilt. 

 
Mulighed for at få stillet foreningslokaler til rådighed for Tingbjerg Un-
gefællesskab kræver derfor, enten at foreningen opnår godkendelse 
som folkeoplysende, eller at et politisk flertal prioriterer midler til formå-
let. 
 
Dog har Tingbjerg Kulturhus en særlig lokal profil og det kunne derfor 
være en mulighed for Tingbjerg Ungefællesskab. Lokale foreninger er 
altid velkomne til at tage kontakt til kulturhuset omkring mulighederne 
for at benytte husets lokaler og faciliteter til forskellige aktiviteter. 
 

Spørgsmål 2a: Kan Tingbjerg Ungefællesskab godkendes som en fol-
keoplysende forening? 

Svar 
Det er ikke muligt på det oplyste grundlag sagligt at vurdere, om for-
eningen vil kunne godkendes.  
 
Baseret på det vedhæftede materiale og den korte beskrivelse af for-
eningens formål og aktiviteter fremstår foreningen dog umiddelbart 
mere som værende af social eller mellemfolkelig karakter end folkeoply-
sende.  
 
Mere information om forskellige foreningstyper kan findes her: 
Foreningstyper | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 
 

Spørgsmål 2b: Hvad kræver det? 

Svar 
For at blive godkendt som folkeoplysende, skal foreninger leve op til en 
række fastsatte krav til bl.a. foreningsformål, folkeoplysende aktiviteter, 
vedtægter, medlemskrav, hjemsted mv. som skal beskrives ifm. indsen-
delsen af en ansøgning om godkendelse. Disse krav er beskrevet i Ret-
ningslinjer for støtte til Folkeoplysning i København (afsnit 1 og 3). 
 
På forvaltningens hjemmeside findes uddybende og nødvendigt infor-
mation til foreninger om folkeoplysning, krav til foreninger, råd om ved-
tægter, guide til ansøgning samt indgang til ansøgningsprocessen: 
Folkeoplysende forening | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 
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Foreningen er også velkommen til at skrive til foreninger@kk.dk for 
yderligere råd og vejledning i forhold til at blive godkendt som folkeop-
lysende forening. 

Har foreningen allerede vedtægter, er den også velkommen til at frem-
sende disse til Folkeoplysning på samme mail foreninger@kk.dk til en 
umiddelbar gennemgang. 

Spørgsmål 2c: Hvad skal Tingbjerg Ungefællesskab gøre? 

Svar 
Tingbjerg Ungefællesskab anbefales at undersøge muligheden for at 
kunne blive godkendt som folkeoplysende. Her stilles der visse krav til 
bl.a. vedtægter og aktiviteter. Er der i stedet snarere tale om en frivillig 
social forening, kan det overvejes at søge kommunal støtte gennem an-
dre relevante forvaltninger.  
 
Hvis foreningen allerede har eller på sigt indgår en samarbejdsaftale 
med fx Socialforvaltningen eller en af kommunens andre forvaltninger, 
vil foreningen også kunne ansøge lokaler gennem Foreningsportalen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

Søren Tegen Pedersen 

Administrerende direktør  

 

 


