
Spørgsmål om idrætsinstitutionen Skjold 

Kære Emil 

Du har den 22. april 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 

om idrætsinstitutionen Skjold: 

1. Hvorfor kan Idrætsinstitutionen Skjold ikke fortsat leje lokaler af 

Boldklubben Skjold? 

2. Hvilke muligheder findes der for at sikre, at Idrætsinstitutionen 

Skjold fortsat kan forblive i sine nuværende lokaler – og hvad er 

tidshorisonten for en eventuel løsning? 

Motivation: 

Jeg henviser til effektiviseringsforslaget ”Opsigelse af lejemål” i 

tilknytning til Børne- og Ungdomsudvalgets 1. behandling af 

budgetforslaget for 2023 den 14. marts 2022. Der sigtes med 

spørgsmålet i særlig grad til viden om udlejningsforhold mellem 

Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og 

Ungdomsforvaltningen i det pågældende tilfælde og evt. tekniske samt 

juridiske muligheder angående udlejningsforhold, der kan sikre, at 

Idrætsinstitutionen Skjold fortsat kan blive på sin nuværende lokation 

samt en tidshorisont for løsningen. Da Børne- og Ungdomsudvalget 2. 

behandler budgetforslaget for 2023 den 4. maj 2022 ønskes svar 

hurtigst muligt.  

Besvarelse 

Ad 1

Boldklubben Skjold har d. 14. juli 2021 opsagt lejekontrakten med 

Idrætsinstitutionen Skjold. Dette er sket på baggrund af at Kultur- og 

Fritidsforvaltningen har meddelt Boldklubben Skjold, at boldklubben 

ikke må videreudleje lokaler, som de har fået stillet til rådighed til 

folkeoplysende formål.  

Ad2 

Der foreligger den mulighed, at Københavns Ejendomme og Indkøb 

(KEID) på vegne af Københavns Kommune indgår en ny lejeaftale med 

Idrætsinstitutionen Skjold. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er 
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ikke pt. bekendt med, at der er en dialog mellem KEID og 

Idrætsinstitutionen Skjold herom. BUF har derfor ikke mulighed for at 

vurdere, hvilken tidshorisont der er for en eventuel indgåelse af ny 

lejeaftale.  


	Spørgsmål om idrætsinstitutionen Skjold 
	Besvarelse 
	Ad1 
	Ad2 



