
Ansøg om tilskud til corona-udgifter 

Midler kan kun anvendes til det, de er søgt og bevilget til. Uforbrugte midler skal 
tilbagebetales. 

I forbindelse med ansøgningen skal foreningen oplyse: 

1. Foreningsnavn og -nummer: Boldklubben Union - 27388 
2. CVR-nr.: 25955293 
3. Kontaktperson og e-mail: Julius Struve – j.struve@bkunion.dk 

4. Ansøgt beløb: Kr. 2819,31 kr. 

5. Formål/anvendelse: At sikre omklædningsrum og klubhus faciliteter ift. Corona smitte. 

Indkøb af dispensere, sprit og mundbind til ansatte. 
6. Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter? I givet fald hvor og 

hvilket beløb? Nej 

Dokumentation for udgifter: 

• Foreningen skal indsende udspecificerede regninger/kvitteringer. 
• Forvaltningen kan kræve yderligere dokumentation for udgifternes afholdelse og 

anvendelsen af tilskuddet, hvis det skønnes nødvendigt. 
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KFFKP Tilskud

Fra: Dorte Larsen <dell2001@hotmail.com>
Sendt: 12. november 2020 16:27
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter, De Grønne 

Pigespejdere, Skt. Jakob
Vedhæftede filer: værnemidler nov 2020.pdf

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Hej hos Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 
 
Her hos os, De Grønne Pigespejdere, Skt. Jakob på Østerbro, har vi i forbindelse med afholdelse af 
spejdermøder, haft brug for at fortage ekstra indkøb af værnemidler mm. 

1. De Grønne Pigespejdere, Skt. Jakob, foreningsnummer: 26679 
2. CVR-nr: 29740232 
3. Kontaktperson: Dorte E Larsen, mail: dell2001@hotmail.com 
4. Ansøgt beløb, kr. 1.823.90 
5. Formål/anvendelse: hygiejne og værn mod evt smittespredning 
6. Vi har ikke modtaget tilskud fra andre til samme udgifter 

 
Vedhæftet er dokumentation i form af boner og faktura. 
 
I må endelig skrive, såfremt der er yderligere spørgsmål. 
 
Mvh, 
Dorte E Larsen  
De Grønne Pigespejdere, Skt. Jakob 
 
 



  

 

FDF K5 
Frivilligt Drenge- 
og Pige-Forbund 

 
Jagtvej 165 
2100 Østerbro 
K5@FDF.dk 
www.FDFk5.dk 

  

Ansøgning - Københavns kommune 
Ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 
 

FDF K5  

27578 

CVR: 29968543 

Kontakt: Mark Torstensen 

Mail: k5@fdf.dk 

 
 
 
 
 
 
Formål/anvendelse:  
Det ansøgte omfatter udstyr og materialer til fortsat at afholde ugentlige møder i 
forhold til de restriktioner Corona situationen har pålagt os. 
 

Beløb:   

 
Materialer Beløb 
Batteri LED arbejdslamper så vi kan 
bruge udeområderne i mørke 

749,85 

Varmelamper så de små kan få varmen 
 

658 

Forlænger ledninger til varmelamper 137,95 
 

Masker og ansigtsvirsir  1316 
Ekstra rengøring 1600 
  
TOTAL 4461,80  

 
 
Tilskud fra andre: 
Vi har ikke søgt/fået tilskud fra andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Mark Torstensen 
FDF K5  
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KFFKP Tilskud

Fra: fliseverner@mail.dk
Sendt: 14. november 2020 14:19
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Støtte til Corona

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Hej 
 
Vedr. tilskud 
 
Vi vil gerne søge tilskud til decinfeksionsmidler 
 
Vægholder t/håndsprit m tilbehør                          Kr  1487.45 
 
Håndsprit                                                                             160,25 
 
I alt                                                                               Kr  1647.70 
 
Håber i kan hjælpe os så vi kan følge foreskrifterne. 
 
Med venlig hilsen 
 
Verner Jensen(kontaktperson) Fliseverner@mail.dk  
 
DGS Robin Hood Gruppe 
 
CVR NR 30 61 86 45 
 
(4198840) 



Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter

Ansøger

Kom I Gang

CFR.nr. 1056126

Foreningsnr: 28078

CVR 35492372

kontaktperson:

Bente Gardil bente.gardil@gmail.com

Ansøgt beløb: 12370

Formål/anvendelse:

Vi har været nødsaget til at finde alternative træningssteder, da Sundhedshusene er lukket og vi

har ikke kunne få yderligere træningstider gennem foreningsportalen, der svarer til det tidsrum

hvor deltagerne kan træne. Træning er især vigtig for vores medlemmer, da mange af dem er

sendt videre fra  netop Sundhedshusene.

Derudover har det været nødvendig, at indkøbe mere coronavenlige redskaber som kan tåle 

afspritning og give hver enkelt deltage deres egen træningseleastik, da disse ikke kan tåle for meget

afspritning .

Der er ansøgt DIF midler på 50.000 til at dække foreningens medlemsnedgang (kontingent

indtægter), men vi har endnu ikke fået at vide om vi får det.

Specifikation af det ansøgte beløb:

Nørrebro 425*6 gange 2550 dok vedhæftet

Kulturhuset Vestrbro 250 blev kun til 1 gang, da der ikke var tilskutning nok

Hyltebjerggård 1200*3 3600 dok vedhæftet

indkøb af redskaber 2873 dok vedhæftet

sprit/værnemidler 2097 dok vedhæftet

ekstra af ovenstående 1000 ikke modtaget endnu





Budget Udviklingspulje, 

Vedr. ekstra udgifter i forbindelse med Corona restriktioner 

Prof. rengøring ad lokaler: 

Hovedrengøring efter luckdown (1/4 a 45.165) 11.291

Daglig rengøring, 5 måneder  á 8435+moms   52.719

Ekstra udgifter afspritning/værnemidler 19.734

Total 83.744
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KFFKP Tilskud

Fra: Jesper Smith Løntoft <jesper@2100-shotokan.dk>
Sendt: 22. november 2020 09:20
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Vedr. COVID-19 relaterede udgifter
Vedhæftede filer: 113_værnemidler.pdf

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Hej KFFKP  
 
Vi ansøger hermed om tilskud til dækning af indkøb af værnemidler.  
 
Foreningens navn: Østerbro Shotokan Karate 
Foreningens nr.: 26986 
CVR-nr: 33558724 
Kontaktperson: Jesper Smith Løntoft, jesper@2100-shotokan.dk 
Ansøgt beløb: 3740,18 kr.  
Formål: Værnemidler, der sikre gode træningsforhold under gældende retningslinjer.  
Der er ikke ansøgt om tilskud til ovenstående udgifter andre steder.  
 
Dokumentation er vedhæftet.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Løntoft 
Chefinstruktør 
Østerbro Shotokan Karate 
 
www.2100-shotokan.dk 
 
 
 



Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 

 

Vedr. CIK fodbold  27551 

Cvr. 30010574 

Liselotte Larsen 

gjoe-larsen@webspeed.dk 

 

Ansøger om i alt 12.047,50 kr. 

 

 

Desinfektionsudstyr   5647,50 

Tabte indtægter ved 2 årlige arrangementer 6400,00 

Maj fest hvor vi inviterer al ungdom til en festlig dag 

Pokalfest/afslutningsfest 

Vi har måttet aflyse pga. Corona 

 

Vi har ikke modtaget tilskud fra andre til de omtalte udgifter 

 

 

Vedhæfter faktura på de betalte udgifter vedrørende desinfektionsmidler 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Liselotte Larsen 

Kasserer CIK fodbold 

 

mailto:gjoe-larsen@webspeed.dk
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KFFKP Tilskud

Fra: bent.fischer@privat.dk
Sendt: 23. november 2020 10:26
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Ansøgning om støtte til ekstraordinære corona-relaterede udgifter fra Boldklubben 

1908 - foreningsnr. 27560
Vedhæftede filer: Faktura_1384.pdf; Faktura_616457.pdf; Faktura_623794 (1).pdf; Faktura_632428.pdf; 

Faktura_633701.pdf; Faktura_643683.pdf

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Til Kultur og Fritidsforvaltningen 

Den 23. november 2020 

Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter. 

Under henvisning til jeres mail/orientering den 9. november 2020 fremsender vi hermed ansøgning om tilskud på kr. 
23.505,20. 

Dokumentation for vores ekstraordinære corona-relaterede udgifter vedlægges og kan opgørelse således: 

Boldklubben 1908:  Opgørelse over ekstra udgifter i forbindelse med 
Corona.   
            
Leverandør Se/CVR nr. Faktura nr. Dato Art Beløb 

Virena 10646049 616457 10.03.20 Dispenser og overfaldedesenfikation 2.116,25 

Virena 10646049 623794 14.05.20 Dispenser, flasker og hånddesinfaktionsprit m.v. 5.825,45 

Virena 10646049 632428 06.08.20 IDZ Rapid A (middel til afspritning) 651,75 

Virena 10646049 633701 19.08.20 Gel desinfiktion m.v. 2.061,75 

Virena 10646049 643683 16.11.20 Nice hånddesinfektion 2.350,00 

La/Møf 28032625 1384 22.11.20 Ekstra corona rengøring i efteråret (42 dage) 10.500,00 

        I alt 23.505,20 
Samtlige udgifter er inkl. moms, vi er ikke momsregistreret. 

Foreningsoplysninger: 

Boldklubben 1908 - foreningesoplysninger: 
    

Navn Boldklubben 1908, Sundbyvestervej 95, 2300 S. 

Foreningsnr. 27560 

CVR nr. 23300818 

Kontaktperson: Bent Fischer, bent.fischer@privat.dk, tlf. 20351908 

Ansøgt beløb: kr. 23.505,20 

Formål/anvendelse: Ekstra coronarelateret rengøring og indkøb af udstyr 
  til afspritning, dispensere, flasker, sprit m.v. 

Andre tilskud: Vi har ikke søge/fået tilskud fra andre til samme udgifter 
 

Ser frem til at høre fra jer. 

Med venlig hilsen 
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Boldklubben 1908 

Bent Fischer 

 



    Københavns Fægteklub

   CVR : 35920862

   CFR : 1313021

   Forenings Nr.: 26583

24 november 2020

Til  Københavns Kommune

tilskud@kff.kk.dk

Bilag : Ekstraomkostninger som følge af COVID-19 restriktioner

Københavns Fægteklub ansøger hermed om kompensation for ekstraomkostninger som følge af 

COVID-19 restriktionerne. Ansøgningen er for perioden april – december 2020 og andrager i alt:

 50.061,28 kr.

Til de enkelte poster i vedlagte regneark, skal anføres:

1. Indkøb af SPRIT til overflader og hænder. Fægterne medbringer selv håndsprit og mundbind,

men i tilfælde af glemsel og til afspritning af klubbens udstyr, har det været nødvendigt at 

indkøbe successivt. Endvidere er lån af udstyr begrænset, idet kun én fægter per sæson kan 

låne det udvalgte udstyr.

2. Leje af lokaler som følge af Vigerslev Allé skoles lukning. Som følge af Skolens COVID-19 

lukning har det været nødvendigt at leje lokaler.

3. Øgede træner omkostninger ved små hold, opdelt udendørs og indendørs træning samt 

aflyste træninger. Flere af klubbens frivillige trænere er af ældre årgange og i risikogruppe. 

Derfor har det været nødvendigt at trække væsentlig mere på klubbens unge betalte trænere. 

Krav om mindre hold har endvidere øget presset på antallet af timer ligesom udendørs 

fægtetræning er mere tidskrævende. Ved aflysning – specielt ved kort frist – er der fortsat 

udbetalt løn for den planlagte træning. Udgifter i december er estimerede.

KØBENHAVNS FÆGTEKLUBs tiltag og tilbud om aktiviteter til børn og unge, børn med særlige behov 

samt voksne under COVID-19 krisen har medført, at medlemsafgangen er blevet mindre end frygtet. I 

april og maj valgte flere medlemmer dog at holde pause. Heldigvis har vi set en del indmeldelser i 

efteråret. Alligevel vil kontingent indtægterne blive ca 40.000 kr. lavere end de budgetterede 130.000 

kr. Imødekommes ansøgningen, vil KØBENHAVNS FÆGTEKLUB være i stand til at iværksætte en 

massiv rekrutterings kampagne i foråret, hvis COVID-19 situationen tillader.

MVH

Søren Falk-Portved

Kasserer Københavns Fægteklub



Ark1

Side 1

Ekstra omkostninger som følge af COVID-19 restriktioner
I Alt

Der ansøges om kompensation for COVID19 restriktioner 50061,28

Udgifts art: Dato Beløb I Alt

30-07-20 147,78

02-09-20 684,00

13-10-20 311,00

22-11-20 577,00

I Alt 1719,78

Grøndals Multicenter 28-08-20 1800,00

Hellerup Fægteklub 31-07-20 1500,00

I Alt 3300,00

Måned timer Løn, skat +FP

Træner APR 35 5915,00

Hjælpetræner APR 16 1800,00

Træner MAJ 17 2873,00

Hjælpetræner MAJ 8 900,00

Træner JUN 16 2704,00

Hjælpetræner JUN 4 450,00

Træner JUL 0 0,00

Hjælpetræner JUL 35 3937,50

Træner AUG 28 4732,00

Hjælpetræner AUG 0 0,00

Træner SEP 23 3887,00

Hjælpetræner SEP 28 3150,00

Træner OKT 12 2028,00

Hjælpetræner OKT 20 2250,00

Træner NOV 18 3042,00

Hjælpetræner NOV 24 2700,00

Træner DEC est 17 2873,00

Hjælpetræner DEC est 16 1800,00

I Alt 45041,50

Indkøb af SPRIT til 
overflader og hænder

Leje af lokaler som følge 
af Vigerslev Allé skoles 
luking

Øgede træner om-
kostninger ved små hold, 
opdelt udendørsog 
indendørs træning samt 
aflyste træninger



Hovedstadens Svømmeklub
Foreningsnummer: 27663
Cvr-nr. 12 26 47 12

Ekstraordinære Corona-relaterede omkostninger
kr.

1. Tryk af informationsplakater til zoneopdeling af svømmehaller og flyers 5.271,73
2. Indkøb af værnemidler og midler til afspritning 4.548,44
3. Badebånd til at indikere, hvilket hold den enkelte svømmer hører til og sikre zoneopdeling 9.681,25
4. Ekstra træner-ressourcer som coronavagter, til at dele hold, sikre udluftning og afspritning under træning  1/9-10/11 52.147,60
5. Ekstra timer til administrativ medarbejder til zoneopdeling, grafisk arbejde og kommunikation 17.019,30
6. Ekstra træner-ressourcer som coronavagter, til at dele hold, sikre udluftning og afspritning under træning  resten af året 25.059,38

I alt 113.727,69



 

 

RESTRICTED 

 

Ansøgning om refusion af udgifter forårsaget af Corona-restriktionerne 
Foreningsnavn – og nummer: Nørrebro Fighters, 26781 

CVR: 35199373 

Kontaktperson: Christina Relsted, forperson, kontakt@nørrebrofighters.dk, 51304310 

Ansøgt beløb:  

Nyt udstyr 25149,85 

Afsprintning  9637,95 

= 34787,8 

 

Formål  

Beskrivelse af foreningen: Nørrebro Fighters søger om refusion af udgifter forårsaget af Corona-

restriktionerne. Vi er en mindre sportsforening på Nørrebro, under RCYN, som dyrker kampsport i form af 

kickboksning og selvforsvar. Vi har cirka 100 medlemmer fordelt på 9 hold. Vores formål er at være frivillig 

forening, drevet af frivillighed, som er en forening for alle, uanset baggrund, køn, etnicitet, økonomisk og 

social status. Derfor har vi fundet det nødvendigt med en række tiltag for at kunne bibeholde træningen 

under Corona-restriktionerne, således at vores medlemmer ikke skulle have unødvendige udgifter 

forbundet med træningen, men stadig kunne træne trygt i foreningen.  

Beskrivelse af ansøgning: I denne ansøgning medsendes: 

1) Dette coverletter, hvor anvendelse af udgifter beskrives 

2) Budget, hvor udgifter er opstillet i nedenstående to kategorier 

3) Et dokument med kvitteringer for udgifter  

 

Anvendelse af udgifter 

1) Nyt udstyr: I forbindelse med udetræning i maj 2020 og træningen genåbning af indendørs 

træning i sensommeren 2020 fandt vi det nødvendigt at indkøbe nyt udstyr for at bibeholde 

træningen og samtidig overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Man kan ikke dyrke 

kampsport uden handsker, puder og andet udstyr, men det er ikke hygiejnisk forsvarligt at dele 

handsker og puder. Da vi er en forening for alle, uanset økonomisk status, fandt vi det imod 

vores værdier og formål at påbyde vores medlemmer at indkøbe eget udstyr som krav for 

deltagelse. Da vi på daværende ikke havde nok til alle, fandt vi det nødvendigt at indkøbe nyt 

udstyr, således at al udstyr kan komme 72 timer i karantæne efter brug for at undgå smitte  

 

2) Opbevaring, desinficering og sprit: For at sikre korrekt afspritning af udstyr og hænder, samt 

opbevaring af udstyr i karantæne i 72 timer, har vi indkøbt (og køber løbende) nye kasser, 

håndsprit, afspritning, papir mm.   

 

mailto:kontakt@nørrebrofighters.dk


RESTRICTED#

Regnskab for udgifter i forbindelse med CORONA-restriktioner for Nørrebro Fighters

Indkøb af nyt udstyr 

Dato Beskrivelse Pris, inkl moms Bilag nr. 

28-05-2020 Bgs kegler til udendørs juniortræning 184 Bilag 13

09-06-2020 Skumrør til coronatræning 582 Bilag 14

22-07-2020 Ekstra handsker og puder 1965 Bilag 11

22-07-2020 Ekstra handsker og puder 12971,3 Bilag 12

13-08-2020 Ekstra handsker og puder 9447,55 Bilag 10

SUM 25149,85

Udgifter ved afsprinting af hænder, udstyr og karantæne af udstyr

Dato Ting Pris inkl. moms

09-06-2020 Bgs håndsprit 119,95 Bilag 5

14-10-2020 Bgs sprit 5600 Bilag 7

22-07-2020 Afsprintning til udstyr og hænder 1093,75 Bilag 11

13-08-2020 Afsprintning til udstyr og hænder 1443,75 Bilag 10

27-10-2020 Bgs kasser til udstyr 594 Bilag 8

23-11-2020 Bgs kasser til udstyr 594 Bilag 9

27-10-2020 Bgs køkkenrulle (udstyr) 44 Bilag 1

27-10-2020 Bgs køkkenrulle (udstyr) 16,5 Bilag 2

30-10-2020 Bgs køkkenrulle (udstyr) 33 Bilag 3

30-10-2020 Bgs køkkenrulle (udstyr) 99 Bilag 4

SUM 9637,95

I alt 34787,8



Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 

 

For Foreningen MusMik Musikskole, foreningsnummer 28073 

Cvr nummer: 33321694 

Kontaktperson: Marie Haxthausen, marie@musmik.dk, tlf: 2195 7779 

MusMik forening har rytmik (dvs. musikundervisning i legeform) med små børn i alderen 0-6 år. 

MusMik søger henholdsvis til: 

1: afholdte covidrelaterede udgifter. I alt kr. 8500,-  

2: Ekstra løn til medarbejderne for covid relateret ekstratid 01.09.2020-01.01.2021. I alt kr. 

13.200,- kr. 

 

3: Estimeret covidrelateret øget varmeforbrug i andet halvår af 2020, grundet øget udluftning/åbne 

vinduer ved holdaktivitet. I alt estimeret beløb, kr. 4000,- 

 

4: Indkøb og opsætning af ventilation med varmegenvinding 10cmØ eller 16cmØ, med brug af 

nuværende murhul eller opboring af større murhul. 

10cmØ: I alt kr. 12.500,- 

Eller 

16 cmØ: I alt kr. 15000,- 

MusMik har også afleveret en ansøgning om støtte til ventilation med varmegenvinding, til 

Forenings og aftenskolepakken (Afleveringsfrist d. 27. nov. 2020) 

 

Samlet beløb for ansøgningens fire punkter: I alt kr. 40.700,-  

 

 

Formål/anvendelse: 

1: afholdte covidrelaterede udgifter: 

 Diverse Håndsprit, visirer og desinfektionswipes og husholdningssprit til overfladedesinfektion 

for at overholde- og i henhold til diverse retningslinjer.  

 

 Papirhåndklæder, papirhåndklæde-dispenser samt trådaffaldskurv og skraldeposer hertil: 

MusMik plejede at have stofhåndklæder på toilettet, som blev skiftet og vasket, men vi har nu måtte 

indkøbe ovenstående grundet anbefalingerne. 



 Berøringsfrit blandingsbatteri: 

Dette har ikke været et lovkrav, men da vores blandingsbatteri på toilettet havde to gammeldags 

skruehåndtag til henholdsvis varmt og koldt vand, vurderede vi at det ikke var hensigtsmæssigt at kunderne 

skulle benytte dette under covid. 

Vi har selv installeret det nye blandingsbatteri uden løn, for at spare på regningerne. 

 Uvc skabe, 2 stk: 

Brug af Uvc lys til desinfektion, er i Danmark overordnet set, endnu lidt ukonventionelt. Vi har derfor også 

måtte købe skabene fra udlandet og via Pay-Pal (derfor er regningerne ikke skrevet i MusMiks navn, selvom 

de er indkøbt til MusMik og kun brugt i MusMik). 

Uvc lys bruges i store dele af verden til desinfektion (både virus og bakterier), blandt andet på sygehuse. 

Vi har indkøbt skabene, særligt med henblik på at kunne desinficere ting som ikke kan tåle sprit/vand og 

sæbe og derudover som supplement til afspritning og sæbevask af diverse brugte redskaber og små 

instrumenter som benyttes i undervisningen.  

Vi indkøbte først et skab for at sikre at det i praksis var en funktionel fordel hos MusMik.  

Da det viste sig atfungere rigtig godt, men ikke nok med et skab, købte vi et til. 

 

 Poser, kasser og legetæpper: 

Forklaring: 

MusMik forening har rytmik (dvs. musikundervisning i legeform) med små børn i alderen 0-6 år.  I vores 

undervisning bruger vi grundet børnenes alder, rigtig mange rekvisitter, små instrumenter og lignende. Vi 

har derfor pt. et meget stort arbejde med ekstra rengøring og sortering af rene ting fra brugte ting. 

Tidligere havde vi hver ting i en pose, kurv eller lignende beholder, hvorfra vi delte ud og efter brug lagde 

tilbage i samme pose/beholder. Fx klodser i en beholder, rasleæg i en beholder/pose ect. 

Vi har, grundet covid, måtte indkøbe mange ekstra poser som tingene efter brug kan lægges i, så vi adskiller 

rent fra brugt uden fx at skulle vaske alle 200 rasleæg efter hvert enkelt hold, men kan nøjes med at vaske 

de brugte samt stadig har rene æg til det næste følgende hold. 

Herudover indså vi efter tid, at vi også havde brug for store kurve/kasser hvori brugte ting for hver enkelt 

dag lægges i. Således at vi ved hvad dag tingene har været brugt (Hver kasse har sin egen klips med 

angivelse af dag. Vi havde et par kasser som kunne bruges, men ikke nok til alle undervisningsdage). 

 Vi har derudover fået brug for at indsamle nogle af tingene på legetæpper (et legetæppe er et rundt tæppe 

med en større diameter, som kan samles til en stor opbevaringspose). For at undgå at børnene (i alderen 1-

4 år) ved indsamling stimler sammen om en lille kasse eller pose, lægger vi tæppet ud og børnene kan 

lægge tingene på tæppet som derefter samles til en pose.  

 

 Sæbeboblepistoler: 

Vi plejer hos MusMik, på flere af vores hold at bruge, dvs. puste sæbebobler. Vi syntes ikke at det var 

hensigtsmæssigt at skulle puste dem og har derfor købt flere sæbeboblepistoler som drives med batteri. 



Vores første køb var en boblemaskine som havde kunnet bruges alene da den blæser rigtig mange bobler. 

Den viste sig desværre at larme alt, alt for meget til at kunne bruges i undervisningen. 

 

2: Ekstra løn til medarbejderne for covid relateret ekstratid 01.09.2020-01.01.2021. 

MusMiks undervisere får en fast timeløn beregnet ud fra tid brugt pr. undervisningstime. Denne er 

beregnet ud fra forberedelse, undervisning, åbning og lukning af lokaler samt oprydning og klargørelse til 

næste underviser. (Selvsagt beregnet under normale forhold uden covid). 

Vores vurdering er at der ca. er 20-30 minutters ekstra arbejde pr. hold for vores undervisere pt. Grundet 

covidhensyn. 

Hvis vi skal betale vores undervisere et bagudrettet covidtillæg af 75 kr. pr. undervisningstime for 01.09-

30.11, vil det blive 9825 kr (Vi kommer i de tre måneder til at have 131 undervisningstimer. 39 i september, 

44 i oktober og 48 i november). 

Hvis vi fremadrettet skal betale vores undervisere 75 kr ekstra pr. hold i ”covidtillæg” vil det koste omkring 
3375 kr. om måneden. Dette er beregnet ud fra et månedligt undervisningstimetal på 45 timer.  

Vi søger derfor om 13.200 kr til dækning af covidtillæg til vores undervisere for undervisningstimer afholdt 

fra 01.09 – 31.12.2020 

Ekstra arbejde består i:  

Vi møder tidligere ind end normalt for at kunne gøre klar inden medlemmerne kommer og vores hold går i 

gang. Der skal stilles spritbeholder ud foran indgangsdøren, åbnes vinduer, findes visir frem, vi skal have 

styr på rekvisitter og instrumenter som skal bruges (disse stod før direkte klar til brug, men med den megen 

sortering, vask, desinfektion osv. Skal de nu hentes frem). 

Vi har måtte lægge 5 minutter ekstra tid ind mellem flere hold for at mindske overlap af medlemmer der 

kommer og går og for at underviseren har tid til at spritte kontaktpunkter mellem holdene. 

Vi har meget ekstra arbejde efter endte hold (hver underviser har 1-3 hold i træk), til desinfektion af 

kontaktflader, skift af skraldepose til papirhåndklæder (disse skal ifølge anbefalingerne skiftes hver gang vi 

har undervist), afspritning og vask af diverse –MANGE- rekvisitter og instrumenter som er brugt i 

undervisningen, lukning af vinduer og spritstander ind igen. 

(Ps. MusMik har ikke søgt om tilskud til en spritstander, da vi har lavet vores egen af et nodestativ med en 

fastklæbet håndsprit beholder på ) 

 

 

3: Estimeret covidrelateret øget varmeforbrug i andet halvår af 2020, grundet øget 
udluftning/åbne vinduer ved holdaktivitet. 

Øget varmeregning:  

Vi forventer en væsentlig merregning på varme næste gang der kommer en varmeopgørelse.  

Forklaring: Da vi i undervisningen hos MusMik, har en del fysisk aktivitet, heriblandt dans med børnene, har 



vi under covid valgt at holde vinduer åbne mens vi har medlemmer i lokalerne. Dette ud fra aktivitetsniveau 

og anbefalingerne om frisk luft og udluftning. Det bliver dog en større og større udfordring med de åbne 

vinduer, i takt med at det bliver koldere og det vil blive dyrere og dyrere i varmeregning.  

Vi tænker derfor også at næste punkt vil være relevant og vil kunne begrænse det fortsatte varmetab under 

covid. Ved opsætning af af ventilation med varmegenvinding kan vi måske nå at begrænse det ekstra 

varmetab og varmeudgifter til et merbeløb på omkring 2500 kr, afhængigt af hvor tidligt et eventuelt 

tilskud bliver godkendt. 

 

4: Indkøb og opsætning af ventilation med varmegenvinding 10cmØ eller 16cmØ. 

Ventilationen vil aktivt suge luft ud og aktivt puste frisk luft ind i lokalet. Den varme udsugningsluft bruges, 

via keramiske plader, til at varme den friske indsugningsluft op. Herved får vi aktivt udluftet med et meget 

mindre varmespild. Ventilationen skulle mindske varmespildet med op til 85%. 

Ventilationen vil være et stort aktiv i forhold til mindskning af smitterisiko i lokalerne, særligt under covid, 

men også efterfølgende og dertil for varmeregningen og indeklimaet generelt.  

Med åbne vinduer som nu, koster det på varmeregningen samtidig med at mange døjer pga. træk og vi alle 

må have ekstra tøj på.  

MusMiks holdaktivitet består af megen dans og bevægelse og holdene er med forældredeltagelse, hvorfor 

der er en del deltagere, både voksne og små børn, på vores hold. Vi har derfor brug for megen udluftning, 

for at opretholde et sundt indeklima. 

Vi har allerede I vores undervisningssal en ventilation med varmegenvinding som hjælper med udluftning, 

men som under normale (covidfri) omstændigheder ikke helt kan trække nok frisk luft igennem under 

holdaktivitet. Under covid kan den på ingen måde stå alene. Vi er derfor pt. nødt til at holde vinduer åbne i 

alle rum under holdaktivitet. 

 

Vores lokaler har allerede et ventilationshul med ventil (som ikke giver aktiv/stor udluftning) i 

opholdsrummet. Dette rum bruges af medlemmerne, blandt andet til at hygge før, under og efter 

undervisningen. Vi mener at det vil være oplagt at få installeret endnu en ventilation med varmegenvinding 

her.  

Vi har mulighed for at benytte det eksisterende ventilhul til at få installeret en mindre ventilation som er 

anbefalet til udluftning af ca. 20m2 rumstørrelse (svarende nogenlunde til opholdsrummets størrelse).  

Hvis vi får udvidet hullet i diameter, vil vi til en merpris på 2500 kr., kunne få en større model installeret, 

som er anbefalet til 40m2 rumstørrelse.  

Vi vil foretrække den større model da den vil kunne trække mere end blot opholdsrummet (hvortil døren 

altid er åben) og da den større model tilmed er endnu mere støjsvag end den mindre model. Den mindre 

model vil dog også gøre underværker hos MusMik, både nu under covid -og efter covid. 

Det skal igen tilføjes at vi både har søgt tilskud til indkøb og opsætning af ventilation med varmegenvinding, 

i puljen for Ekstraordinære corona relaterede udgifter og i Forenings og Aftenskolepakken. 

Vi har været i kontakt med Peder Stig Andersen for at høre hvilken af de to ordninger vi skulle søge. Han var 

i tvivl og sagde at vi nok skulle prøve begge, men oplyse dette.  

 



Faktura nummer vareangivelse beløb

1 affaldsposer til papirhåndklæder 286,4

1 poser til sortering af rent/brugt 112,65

2 Håndsprit og visirer 617,36

3 sæbeboblepistoler-pustefri 128

4 håndsprit  205,8

5 berøringsfri vandhane 1588
6 papirhåndklædedispenser, papirhåndklæderuller, nøgle til papirhåndklædedispenser, trådkurv til papirhåndklædeaffald, vinyl engangshandsker, håndsprit, poser til sortering af rent/brugt 1252,03

7 håndsprit og Overfladedesinfektion 856,62

8 Uv-c skab til ekstra desinfektion af div. 676,41

9 Uv-c skab til ekstra desinfektion af div. 676,41

10 sæbeboblepistoler med batterier-pustefri 324,5

11 poser til sortering af rent/brugt 250,99

12 kasser til sortering af rent og brugt+ klemmer til angivelse af dag. 105,6

13 Legetæpper til indsamling af ting uden sammenstimling 644,05

14 Legetæppe (Play & Go) til indsamling af ting uden sammenstimling 223

15 Legetæppe (Play & Go) til indsamling af ting uden sammenstimling 223,2

16 Husholdningssprit 149,75

17 Boblepistol & sæbeboblemaskine 179,95

Afholdte udgifter I alt 8500,72

Øvrige ansøgninger:

Estimeret øget varmeforbrug i 2020 (2. halvdel af året) grundet øget udluftning/åbne vinduer ved holdaktivitet 4000

Ekstra løn til medarbejderne for covid relateret ekstratid 01.09.2020-01.01.2021 13200

Indkøb og opsætning af ventillation med varmegenvinding Stor:

Ventilation med varmegenvinding. Klimair Unoklima remote 160, incl.  instalation 12500

Diamantboring af hul (kan udelades ved valg af mindre ventillation der passer til nuværende hul). 2500

I alt 15000

ELLER:

Indkøb og opsætning af ventilation med varmegenvinding lille med brug af nuværende murhul:

Ventilation med varmegenvinding. Klimair Unoklima remote 100 , incl. Instalation 12500

I alt 12500







Dato / periode Info Budgetpost Beløb Kvittering

04-aug Dansk Skovkontor: Markeringsstrimmel Ryparken Corona Værnemidler 217,50 kr. 200804 Dansk Skovkontor - pdf

04-aug Privatgrossisten: 18 Håndsprit Corona Værnemidler 1.044,00 kr. 200804 Privatgrossisten - pdf

07-aug Silvan: Rodalon spray x9 Corona Værnemidler 449,55 kr. 200807 Silvan - jpg

07-aug Netto: Rodalon spray x6 Corona Værnemidler 210,00 kr. 200807 Netto - jpg - KUN RODALON PÅ KVITTERING

07-aug Thansen: Teltpløk til markering + opdeling af Ryparken Corona Værnemidler 49,95 kr. 200807 THansen - jpg

09-nov Bauhaus: Borup Sprit 15l + Dispensere Corona Værnemidler 929,70 kr. 201109 Bauhaus - jpg

16-nov Bauhaus:Probau Sprit 5l + Dispensere Corona Værnemidler 909,55 kr. 201116 Bauhaus - jpg

23-nov Bauhaus: Probau Sprit 6l Corona Værnemidler 179,70 kr. 201123 Bauhaus - jpg

25-nov Bauhaus: Probau Sprit 19l Corona Værnemidler 569,05 kr.

25-nov Bauhaus: Probau Sprit 12l Corona Værnemidler 359,40 kr.

Værnemidler AUGUST-DECEMBER, 5 måneder Samlet Værnemidler + sprit 4.918,40 kr.

1/4-27/11 Logistik, møder, kommunikation på hjemmeside, social medier, uddannelse af trænere Ledelse, Logistik, Kommunikation 10.000,00 kr. 40-50 målrettede indsatstimer Sportschef, Medicinsk taskforce (3 læger i klub)

16-nov Amazon: Ball Rack Rack til afspritning 2.916,20 kr. 201116 Ball racks - amazon - pdf

25-nov 30 Bolde pga. ethanol slid på overflade A-sport, bolde 10.875,00 kr.

2020 Samlet udgift til værnemidler, udrustning + Corona håndtering 28.709,60 kr.

201125 Bauhaus - pdf
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KFFKP Tilskud

Fra: kasserer@bc37.dk
Sendt: 25. november 2020 19:14
Til: KFFKP Tilskud
Cc: 'Bestyrelse'
Emne: Midlertidig: Støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter
Vedhæftede filer: Faktura.pdf; Kvitteringer.pdf; Budgetopfølgning.pdf

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Hermed ansøgning om ekstraordinært Coronatilskud. 
 
Foreningsnavn og -nummer: BC37 / 26551 
CVR-nr.: 32989918 
Kontaktperson og e-mail: Kasserer Morten Biering, kasserer@bc37.dk  
Ansøgt beløb: Kr. 19.917,75, 
Formål/anvendelse: 

 Ekstraordinært indkøbte rengøringsprodukter (Ansøgt beløb: kr. 9.380,75, se faktura) 
 Plastikkasser til, at opbevare brugte, men ikke-kasserbare fjerbolde i Coronakarantæne i 2 døgn før 

genanvendelse. (Ansøgt beløb: kr. 537,00, se kvitteringer) 
 Øgede udgifter til fjerbolde pga. Coronaregler. Når en spiller har rørt en fjerbold, er det nødvendigt, at 

bolden kommer i karantæne i 2 døgn før den genanvendes. Det har krævet et ekstraordinært stort indkøb af 
fjerbolde til anvendelse i træningen. Det er desuden ikke muligt, at opbevare boldene optimalt ifm. 
karantænen. Dermed forkortes holdbarheden væsentligt. Klubbens udgifter til fjerbolde i 2. halvår af 2020 
er fordoblet ift. budget 2020, pga. Coronareglerne. Fra en budgetteret udgift på ca. 92 t.kr til afholdte 
udgifter for pt. 110. t.kr., som forventes, at stige til ca. 130 t.kr. inden årets udgang. På den baggrund 
ansøges om kr. 10.000, som tilskud til det øgede boldforbrug. Budgetopfølgning pr. dd. er vedlagt. Se posten 
boldforbrug.  

 
Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter? I givet fald hvor og hvilket beløb? Nej. 
 
Mvh 
Morten Biering 
Kasserer, BC37 



BC37 Budgetopfølgning 2020 Version
Estimat Budget Regnskab

2020 2020 2019

Kontingenter 135.830 174.775 17.500 0 0 42.750 1.366 34.900 283.549 43.700 24.150 0 25.025 783.545 700.000 655.066
  USU 381.125 7.750 388.875
  SU 276.635 1.350 277.985
  VU 66550 800 67.350
  Banelejere 33419,6 1.000 34.420
  Kontingentfrihed (SU) 13.825 13.825
  Kontingenttilskud 1.000 0 1.000
  Oprettelsesgebyr 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 1.200 1.100 0 300 4.400 0
Tilgodehavende kontingenter 1.750 1.750
Medlemstilskud 0 48.363 0 0 0 48.362 0 0 0 0 0 0 96.725 96.726 102.021
Driftstilskud 0 33.357 0 0 0 33.357 0 0 0 0 0 0 66.714 66.714 71.582
Udlejning: Lokaler 55.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 154.000 120.000 120.000
Udlejning: Hal 2.500 12.488 7.463 0 1.424 0 0 16.392 0 0 0 2.250 42.515 60.000 64.642
Sponsorer 26.000 0 0 0 0 0 0 7.500 9.500 10.000 0 0 22.500 75.500 60.000 53.500
Cafedrift 0 0 0 0 0 9.278 -3.100 14.101 4.917 11.119 12.780 5.000 0 54.096 45.000 42.567
Turneringsindtægter 4.662 755 5.000 0 0 0 0 0 0 12.430 11.020 1.980 0 35.847 50.000 52.792
Andre indtægter -19.486 19.486 0 0 104.390 0 14.220 34.756 120.982 0 0 0 145.750 420.098 100.000 54.267
Indtægter i alt 204.506 299.223 39.963 0 115.814 143.747 12.486 117.648 428.949 87.249 57.950 19.230 204.025 1.730.790 1.298.440 1.266.437

Ejendomsskat 0 5.514 0 0 0 0 0 5.250 0 0 0 0 0 10.764
Vand 0 0 0 13.183 0 0 0 0 0 2.361 0 0 0 15.545
Forsikring 0 0 0 36.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.444 30.000 25.539
El 7.846 6.288 8.530 8.462 4.851 2.119 2.175 3.887 4.575 5.857 6.207 8.467 0 69.263 72.000 63.466
Varme 27.479 0 0 27.479 0 0 27.479 0 0 27.479 0 0 0 109.918 109.920 113.263
Rep. & vedligeholdelse -2.271 3.567 2.286 0 0 3.340 0 16.177 2.131 13.597 0 692 10.480 50.000 150.000 113.142
Bygningsrenovering 0 0 0 0 0 0 0 0 120.188 22.500 0 0 258.738 401.425
Administration 494 529 1.156 1.179 591 454 1.885 229 654 554 529 529 0 8.781 13.000 9.433
   Internet 219 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 0 2.735 2.735
   Lønadministration 275 300 434 203 0 175 25 0 425 275 300 300 0 2.712 4.000
   Licenser 0 0 493 748 363 50 1.582 0 0 50 0 0 0 3.285
   Øvrige 0 0 0 0 0 0 50 0 0 2.396 0 0 0 2.446
Reklame 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0
Rengøring 5.500 6.662 5.500 0 5.500 14.370 0 5.500 7.999 6.968 11.026 5.500 5.475 80.000 80.000 81.699
Boldforbrug 24.375 24.375 24.375 0 0 0 14.375 11.881 22.338 21.563 40.000 21.563 0 204.844 185.000 181.843
Trænerløn 17.636 55.714 54.246 43.920 20.277 1.768 1.239 16.940 32.172 48.613 50.127 47.307 55.070 445.028 500.000 493.361
   Løn 17.636 34.694 41.197 14.155 7.987 1.768 800 13.179 32.172 37.681 42.051 42.051 10.000 295.371
   AM-bidrag/skat 0 21.020 13.049 29.765 0 0 0 653 0 7.877 3.813 0 25.110 101.287
   Feriepenge 0 0 0 0 11.627 0 0 2.920 0 2.929 4.074 5.256 5.256 32.061
   ATP 0 0 0 0 663 0 439 189 0 125 189 0 879 2.484
  Trænermodregning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.825 13.825
Trænerkurser m.m. 8.930 2.195 -5.035 0 -1.695 -2.746 0 0 -760 7.980 11.963 0 -15.163 5.669 6.000 1.330
USU-midler -335 -15.815 14.466 0 -32.040 38.950 0 0 0 2.552 0 0 48.222 56.000 71.000 65.080
SU-midler 0 0 0 0 0 0 0 0 264 422 0 0 314 1.000 0
Bestyrelse/generalforsamling 0 478 0 0 0 0 607 0 112 0 0 0 100 1.297 3.000 6.212
Holdturneringsgebyr 0 0 0 0 0 15.254 0 7.000 0 2.760 23.300 0 0 48.314 45.000 44.982
Spillerlicenser 0 0 5.508 370 3.100 0 0 0 0 0 0 0 12.600 21.578 0
Bankgebyrer / renter 0 0 750 88 0 229 2 3 82 175 95 0 100 1.524 1.000 4.247
Leje af DGI-byen 0 0 0 0 0 0 0 0 4.170 0 0 0 0 4.170
Udgifter ifm. turneringer 0 0 0 0 0 0 0 6.738 470 0 8.494 0 0 15.702
Varekøb Cafe 0 0 0 0 0 0 0 1.850 15.570 5.006 0 0 0 22.426
Diverse 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 640
Tab på restancer 1.750 1.750
Afskrivning hal 200.000 200.000
Udgifter i alt 89.655 89.506 111.781 131.125 585 73.838 47.762 85.456 209.964 170.782 151.741 84.058 577.686 1.823.938 1.310.920 1.246.900

25-11-2020

Per13

Opdateret pr. 25-11-2020

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Indtægter

Udgifter

45.000 42.663

6.265

Jan Feb Mar Apr Maj
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KFFKP Tilskud

Fra: christian@sonbong.dk
Sendt: 25. november 2020 19:46
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Ansøgning om støtte til ekstraordinære corona-udgifter
Vedhæftede filer: Indkøb BudoXperten 2.jpeg; Indkøb BudoXperten ekstra måtter.pdf; Indkøb 

BudoXperten.jpeg; Indkøb Cleanstep 2.jpeg; Indkøb Cleanstep 3.pdf; Indkøb 
Cleanstep 4.pdf; Indkøb Cleanstep 5.jpeg; Indkøb Cleanstep.jpeg; Indkøb 
Virena.jpeg

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Til Kultur- og Fritidsforvaltningen 
 
Hermed ansøgning om støtte til ekstraordinære corona-udgifter 
 
1. Foreningens navn: Nørrebro Taekwondo 
2. CVR: 75407718 
3. Kontaktperson og e-mail: Christian Hansen, klub@sonbong.dk 
4. Ansøgt beløb: 12.827,47 kr. 
5. Formål / anvendelse: Indkøb af håndsprit, midler til rengøring af sportsudstyr, rengøringsudstyr, dispensere til håndsprit, 
papirhåndklæder samt ekstra måtter til gulv for at sikre passende afstand mellem udøvere 
6: Evt. tilskud fra andre steder: Nej 
 
Med venlig hilsen 
Christian Hansen 
Daglig leder 
Nørrebro Taekwondo 



 
 

 

Ansøgning til Københavns Kommune                    København 25. november 2020 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
tilskud@kff.kk.dk. 
 
Hermed vil Fægteklubben Trekanten, Foreningsnummer: 27225, CVR-nummer: 31 99 35 04 gerne 
søge om støtte til en række ekstra udgifter, som klubben har og har haft i forbindelse med at 
gennemføre træning under de gældende Corona-restriktioner.  
 
I forbindelse med at gennemføre træning umiddelbart før nedlukningen og efter de forskellige faser 
af genåbning er der indkøbt en lang række rengøringsartikler og værnemidler, som i alt beløber sig 
til 25.364,37 kr. Udover afspritning af lokaler og udstyr gør fægterne også rent overalt efter hver 
træning. Det er en frivillig indsats, som vi ikke søger støtte til, men der har været brug for både at 
købe nyt udstyr og en del rengøringsartikler til dette.  
 
Disse udgifter til rengøringsartikler er udgifter, som klubben normalt ikke har, da vi får gjort rent af 
et professionelt rengøringsfirma en gang om ugen. Udgifterne til rengøringsfirmaet er ikke taget 
med i ansøgningen, da det er en normal udgift. Til gengæld fik vi gjort hovedrent i forbindelse med 
genstart efter nedlukningen. Denne udgift vil vi gerne søge om støtte til, da den var nødvendig for 
at kunne åbne igen på en forsvarlig måde og med en rengøringsstandard, som bedre kunne 
vedligeholdes af frivillige i klubben. Denne udgift var på 7.756,88 kr. 
 
For at kunne holde klubben kørende med et forsamlingsforbud på 10 personer har vi været nødt til 
at hyre ekstra trænerkapacitet ind en time om ugen. Det beløber sig i alt til 1.200 kr. for november 
og december. Der har været behov for yderligere træningskapacitet på grund af corona, men det 
har været varetaget af frivillige.  
  
Dermed vil vi gerne i alt søge om støtte på 34.321,25 kr. Der er ikke søgt støtte til disse udgifter 
andre steder. 
 
Kontaktperson på denne ansøgning er kasserer Miriam Feilberg,  miriam.feilberg@trekanten.org – 
tlf. 2244 1452. Bilag til denne ansøgning er vedlagt.  
 
Med Venlig Hilsen 

 
Miriam Feilberg 
Kasserer, Fægteklubben Trekanten.  
 

mailto:miriam.feilberg@trekanten.org


 
 

 

 

Fægteklubben Trekanten - Udgifter i forbindelse med Corona

Dato Bilag Rengøringsartikler og værnemidler

10-03 36 Håndsprit 407,63

15-04 66 Håndsprit til Styrketræning 388,71

24-04 75 Markeringssæt til udstyr 63,93

11-05 78 Værnemidler samt master 882,90

27-05 112 Div rengøringsudstyr 394,75

29-05 151 Affaldsstativer 504,18

11-06 150 Gulvsæbe 200,00

06-07 127 Rengøringsudstyr, spand og moppe 166,00

05-08 164 Håndsprit  654,50

24-08 194 Håndsprit, sæbe, handsker 853,63

15-09 212 Håndsprit 285,44

18-08 213 Rengøringsartikler 56,95

02-11 267 Vaskepulver 299,90

19-11 277 Karklude 32,50

2-11 267 Indkøb af Mundbind 398,00

22-11 Vedhæftet Saxmoppe og stativ 1.235,56

23-11 Vedhæftet Støvsuger, gulvvasker og tilbehør 18.947,42

Delsum Rengøringsartikler 25.364,37

30-07 144 Hovedrengøring efter genstart 7.756,88

Dækning timer til ekstra hold 1.200,00

Samlede ekstraudgifter 34.321,25
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KFFKP Tilskud

Fra: KFFAFD_Booking
Sendt: 26. november 2020 13:21
Til: KFFKP Tilskud
Cc: pam@b93.dk
Emne: VS: Ansøgning tilskud Corona
Vedhæftede filer: B93 Coronaudgifter Bilag.pdf; B93 Tennis Corona-relaterede udgifter.xlsx

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Denne er til jer.   
 
Med venlig hilsen  
Birgitte Simonsen   
Bookingteamet 
______________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Sekretariat og Byudvikling  
Folkeoplysning og Tilskud   
Gyldenløvesgade 15, 4.  sal 
1600 København V    
e-mail: booking@kff.kk.dk 
 

Fra: Pernille Marcussen <pam@b93.dk>  
Sendt: 26. november 2020 11:21 
Til: KFFAFD_Booking <book@kff.kk.dk> 
Emne: Ansøgning tilskud Corona 
 
Til Folkeoplysningsudvalget. 
 
Boldklubben af 1893 ansøger hermed om støtte til Corona-relaterede udgifter jf. beslutning pr. 3.november 
2020.11.19 
 

1. Foreningsnavn- og nummer 
Boldklubben af 1893  CFR 1198552 
 

2. CVR-nr 
53038719 
 

3. Kontaktperson og e-mail 
Pernille Marcussen, Klubchef  
pam@b93.dk 
 

4. Ansøgt beløb: 
 
103.500 kr. 
 

5. Formål/Anvendelse: 
 
Vi har i 2020 haft store udgifter til sprit og øvrige værnemidler i forbindelse med Corona og søger dermed 
om tilskud til disse ekstraordinære udgifter: 
Rengøringsartikler mm. :  
Tennis 10.300 kr.  
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Hovedforeningen 11.000 kr.  
Samlet: 21.500 kr. 
 
Efter åbningen af tennisafdelingen er der opnormeret med 1. times ekstra daglig rengøring i 
tennisomklædningen mm. 
 
Ekstra Rengøring: 
Tennisafdelingen: 40.333 kr. 
 
På baggrund af forsamlingsforbuddet, har tennisafdelingen allokeret ekstra ressourcer på diverse camps og 
rød-bold træning hvilket har medført en øget udgift til tennistrænere 
 
Trænerudgifter: 
Tennisafdelingen: 42020 kr. 
 

6. Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter? I givet fald hvor og hvilket beløb? 
 

B.93 har tidligere ansøgt DIF’s Corona-hjælpepakke, dog kun i relation til fodboldafdelingen.  
På trods af ét CVR-nummer, opererer klubben med særskilte økonomier mellem hovedforeningen, 
tennisafdelingen og fodboldafdelingen. Da fodboldafdelingen opfyldte kravene til DIF, blev der kun ansøgt 
om hjælp til fodboldrelaterede udgifter, der blev ikke søgt på vegne af tennis. Vi modtog i den forbindelse 
36.669 kr.  
Da vi ikke kan redegøre for, om nogle af disse penge fra DIF er tænkt som dækning af udgifter der 
modsvarer mulighederne i denne pulje, har vi valgt, kun at ansøge om dækning til tennisafdelingens og 
hovedforeningens udgifter, for så er vi sikre på at der ikke er søgt til det samme flere steder. 

 
Vedhæftet findes kopi af fakturaer vedrørende udgifter til værnemidler, samt en liste fra tennisafdelingen 
vedrørende ekstraudgifter til trænerlønninger og ekstra rengøring. Vi er lidt i tvivl om hvorledes vi kan dokumentere 
ekstraudgifter til rengøring og trænere og afventer derfor direktiver fra jer, såfremt det skulle være nødvendigt. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 

Pernille 
Klubchef 

Boldklubben af 1893 
pam@b93.dk 
 

 
 



Ttøtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter

Vare: Konto: Bilagnr.: Pris: 

Sprit 2887 748 2763

Sprit 2887 800 63

Sprit 2887 857 1079

forstøverflaske 2887 1144 243

Sprit 2887 1313 250

Sprit 2887 1572 200

Håndsprit 2911 677 2175

TG-Hygiene 2911 1169 1684

Sprit 2911 1790 160

TG-Hygiene 2911 1679 1684

I alt 10301

Ekstra rengøring i omklædningsrum: Note: Vi har brugt en time ekstra på rengøring pr. dagen siden vi åbnet anlægget. 

Måned : Timer : Løn:

Maj 28 4725

Juni 30 5063

Juli 31 5231

August 31 5231

September 30 5063

Oktober 30 5063

November 30 5063

December 29 4894

I alt 40333

Ekstra træner på banerne: Note: Vi har brugt en ekstra træner på alle vores tennis camps samt vores rød bold træning med mange elever. 

Måned : Timer : Løn:

Maj 24 4050

Juni 34 5738

Juli 40 6750

August 43 7256

September 18 3038

Oktober 33 5569



November 24 4050

December 33 5569

I alt 42020



Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter pr. 

26. november 2020 
 

Ansøger:  

Islands Brygge Badminton (CVR-nr. 34762139) 

Kontaktperson:  

Heidi Marie Paulsen, heimapa@gmail.com 

 

Ansøger om beløb til flg. specifikationer/formål: 

Der ansøges om støtte til følgende udgifter vedr. ekstra arbejdskraft til administration af opdeling og 

kommunikation, samt indkøb: 

Skattefri godtgørelse til 2 bestyrelsesmedlemmer/frivillige a 5.850 kr. pr. person  11.700 kr. 

Værnemidler (spritwipes, håndsprit, håndspritstandere) 6.103 kr. 

Ekstra fjerbolde til opdeling på alle hold 18.469 kr. 

Kasser til opdeling af fjerbolde 1.099 kr. 

Ansøger om i alt 37.371 kr. 

 

Der er ikke søgt eller bevilliget midler fra andre til disse udgifter. 

 

Formål:  

Formålet med alle udgifterne har været, at undgå smittespredning af Coronavirus, dels ved at færre 

spillere er samlet på hold, og dels ved at vi minimere hvor mange forskellige der har kontakt på de 

enkelte fjerbolde. Da fjerbolde ikke kan vaskes eller afsprittes, har vi været nødsaget til at dele 

boldene op i kasser til hvert hold, sådan at der også er mulighed for at stille kasser med fjerbolde i 

karantæne inden de bruges igen. 

 

Vedhæftet bilag for alle udgifter. 

 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

MVH 

 

Bestyrelsen 

Islands Brygge Badminton 

mailto:heimapa@gmail.com




1. Foreningsnavn Svømmeklubben MK31
1. Foreningsnummer 27540
2. CVR.nr. 60222514
3. Kontaktperson Tommy Jensen
4. Kontaktmail tj@pbv4.dk
5. Ansøgt beløb 402.668 kr.
6. Formål/anvendelse:

Covid-19 krisen har medført restriktioner for vores svømmeklub.

De er bl.a. 

Begrænset adgang til omklædning
Begrænset adgang til badefaciliteter,
Begrænsning i hold, og antal deltagere på holdene.

Vi benytter primært Sundby Badet, Sundbyvestervej 50, 2300 København.
Her er det muligt at 20 personer kan benytte omklædning, 3-4 personer kan benyttet
badefaciliteterne og vores hold med børn under 21 år må maksimalt være med 10
deltagere.

Før nedskæringer var der 15 børn på hvert hold.

Flaskehalsen på anlægget er baderummene. Der er derfor indført ensretning i
omklædning, baderum og svømmehal.

Vi har derfor lejet to telte som midlertidig omklædning.
De indlejede telte er opsat med indgang fra svømmehallen.

Proceduren er således:
Ved indgangen til anlægget modtages børnene af nogle frivillige følgere, der ledsager
dem til anlæggets omklædning og baderum.

Vi har ansat ekstra hjælpere til at assistere børnene med omklædning og bad.
Børnene tager alt deres tøj med ind til bassinet i medbragte tasker/poser.

Vi har ligeledes ansat ekstra hjælpere til at assistere børnene med omklædning i teltene.
Efter undervisning ledsages børnene ud i teltene, hvor, de ekstra ansatte hjælpere,
assisterer børnene med at tage tøj på.

Der er ikke bademuligheder i teltene.

Forældrene modtager børnene udenfor teltene, på græsplænen, efter omklædning.

Vi har flyttet en stor del af træningstiderne for vores elitehold til Taastrup og Ishøj, for at
mindste antallet af svømmere i bassinet, og give vores svømmeskolehold mulighed for at
komme til.

7. Vi har søgt projekttilskud hos DGI for perioden 1/1 - 31/5 2021.

Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter



Teltleje:

September 61.007
Oktober 50.072
November 70.072
December, aftalt leje 70.072
Forbrug af olie, til opvarmning 3.750

Teltleje i alt 254.973

Ekstra træner-ressourcer, september 20.159
Ekstra træner-ressourcer, oktober 28.680
Ekstra træner-ressourcer, november 35.410
Ekstra træner-ressourcer, december, anslået 35.400
Indkøb af desinfektionsudstyr m.v. 2.409

Leje af baner i Taastrup:
uge 32-51+uge1 33.600
Fordelt 1/9 - 20/12 2020 25.600

Samlede udgifter 402.630

Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter
Opgørelse af udgifter

Svømmeklubben MK31
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KFFKP Tilskud

Fra: Torben Engberg, Rytmisk Center <te@rytmiskcenter.dk>
Sendt: 26. november 2020 16:01
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Ansøgning om støttet til udgifter forårsaget af Corona-restriktionerne.
Vedhæftede filer: Corona relateret ekstraudgifter regnskab.pdf; Dokumentation for udgifter-

kvitteringer.pdf

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Ansøgning om støtte til ekstraudgifter forårsaget af Corona-restriktionerne. 

Disse tiltag har medført at vi har kunne holde vores aktiviteter i gang siden juni og kun har haft en mindre 
tilbagegang at medlemmer i efteråret. Vi håber derfor at vi kan blive kompenseret for vores ekstraudgifter 
med denne ordning. 

 

Rytmisk Center 67330 

CVR-nr. 88070917 

Kontaktperson Torben Engberg, te@rytmsikcenter.dk 

Ansøgt beløb: 18.818,00 

Formål/anvendelse: Ekstraudgifter til rengøring, opsætning af spritdispensere og desinfektionsmidler, 
masker og visir til instruktører og medarbejdere 

VI har ikke søgt ej heller fået penge til disse udgifter andet sted fra 

Dokumentation for udgifter: Vedhæftet fakturaer og regnskabs opgørelse som dokumentations vores 
børne og unge aktivitets andel af udgifterne.  

 
 
Mange hilsner 
Torben Engberg 
Afd. Leder Børn og Unge og souschef 
Rytmisk Center  
Vesterbrogade 107E,  1620 København V. 
te@rytmiskcenter.dk 33 26 07 54 
www.rytmiskcenter.dk 

 
 
 



Dato unden moms med moms

28.10. 1.778,00

22.10 170,00

180,00

22.09. 1.794,00 2.242,50

890,00 1.112,50

995,00 1.243,75

21.09. 1.243,00

16.09. 1.925,00

15.09. 299,00 373,75

11.09. 2.617,00

31.08. 1.621,00  

28.08. 1.430,00 1.787,50

28.08. 5.062,00

30.06. 23.085,00

22.06. 126,00 157,50

910,00 1.137,50

29.05. 350,00 437,50

28.05. 3.812,00 4.765,00

28.05. 350,00 437,50

20.04. 11.351,00

 62.727,00

Børn og unge andel 30%

Ansøgt beløb 18.818,10

Børn og unge aktiviteter. Ekstraudgifter forårsaget af Corona-

restriktionerne.



 

 

FDF K2 Nørrebro  

Kredsnummer: 180502 

CVR – nummer: 30105435 
Kontakt: Henriette Bach-Andersen 

Mail: k2norrebro@gmail.com 

 

Dato: 14.12.2020 

Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 

Formål: Fortsat at kunne afholde ugentlige møder for vores medlemmer i FDF K2 på 

trods af corona-restriktionerne, som kræver særligt udstyr, materialer og 

medlemsfastholdende arrangementer.  

 

Ansøgte beløb:  

 

Materialer  Beløb 

Tre trækvogne til at transportere materialer 

rundt til udendørs corona-zoner   

997,40 

Mundbind (genanvendelige med FDF-logo + 

engangs) 

1580,00 

7 genopladelige arbejdslamper, så vi kan 

afholde møder i mørke 

833,00 

Håndsprit  300,00 

Foldebænke for at have mulighed for at sidde 

ned udendørs 

600,00 

Foldebord + arbejdsborde  731,00 

Udflugt til Airtrix for at give vores 

medlemmer en ekstraordinær oplevelse 

medlemskab i en tid med mange begrænsninger 

og aflyste arrangementer og fastholde deres 

medlemskab i kredsen 

4180,00  

Total 9221,40 kr. 

 

Vi har ikke søgt/fået tilskud fra andre.  

 
Med venlig hilsen 

 

 

Henriette Bach-Andersen 

Kredsleder, FDF K2 Nørrebro  
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KFFKP Tilskud

Fra: kasserer@lundehusspejderne.dk
Sendt: 26. november 2020 16:10
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter
Vedhæftede filer: Udgifter til Corona Lundehusspejderne 2020.xlsm

Kære Københavns Kommune 
  
Herved ansøgning vedrørende støtte til udgifter forårsaget af corona-restrektioner. 
  

 Foreningsnavn og -nummer:KFUM Spejderne Lundehus gruppe, 26763 

 CVR-nr. 30675800 

 Kontaktperson og e-mail: Peter Hougård Nielsen, kasserer@lundehusspejderne.dk 

 Ansøgt beløb: 2.090,61 kr. 

 Formål/anvendelse; Afholdelse af møder og arrangementer med medlemmerne, samt at kunne afholde 
møder udendørs. 

 Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter? nej 

  
Jeg vedhæfter fil for dokumentation af udgifterne.  
 
mvh 
Peter Hougård Nielsen 
 
 



Dato Beksrivelse Beløb
11-05-2020 Rengøringsartikler 47,95
06-10-2020 Hånddesinfektion 68,85
12-10-2020 Håndsprit mv 1.314,81
20-10-2020 Dispenser 52,00
03-11-2020 Arbejdslamper til udendørs møder 357,00
03-11-2020 Mundbind 100,00
10-11-2020 Mundbind 150,00

Total 2.090,61



Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 

 

Foreningsnavn: Siam  

Foreningsnummer: 26914 

CVR-nr.: 30458311 

Kontaktperson: Abdul Albarazi (abdul@siam.dk) 

Ansøgt beløb: kr. 70.607,38  

Formål/anvendelse: 

Vi søger støtte til allerede afholdte udgifter til indkøb af desinfektionsudstyr og udstyr til 

afspritning. Bilagene hertil er vedhæftede. 

Derudover har vi pr. 1 november fuldtidsansat en rengøringsassistent og har dermed fået en 

merudgift på kr. 9.000 i forhold til vores almindelige rengøring. (lønsedler samt 

ansættelseskontrakt kan eftersendes) 

 

  Leverandør Dato Beløb 

Indkøb af desinfektionsudstyr og udstyr til afspritning     

  Cleanstep 08.07.2020     3.710,00 kr.  

  Cleanstep 29.07.2020     2.255,00 kr.  

  Cleanstep 18.08.2020     1.963,75 kr.  

  Cleanstep 19.08.2020     1.963,75 kr.  

  Cleanstep 04.09.2020     2.078,75 kr.  

  Cleanstep 18.09.2020     5.441,25 kr.  

  Cleanstep 07.10.2020     7.668,75 kr.  

  Cleanstep 28.10.2020     2.852,50 kr.  

  Cleanstep 16.11.2020     2.223,75 kr.  

  CleanXpert 21.sep.20        748,13 kr.  

  CleanXpert 22.okt.20   21.243,75 kr.  

  XL-Byg 18.sep.20        458,00 kr.  

      52.607,38 kr.  

Ekstra rengøring     

   November     9.000,00 kr.  

   December     9.000,00 kr.  

      18.000,00 kr.  

      

Ansøgt beløb i alt      70.607,38 kr.  

        

 

Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter? I givet fald hvor og hvilket beløb? 

Nej 

 
 
 
 

mailto:abdul@siam.dk
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KFFKP Tilskud

Fra: Kasserer B21B <jakob.b21b@voltelen.dk>
Sendt: 26. november 2020 23:17
Til: KFFKP Tilskud
Cc: formand@b21b.dk; ledere@b21b.dk
Vedhæftede filer: Corona meromkostninger nov.xlsx; 2020-05-18 Zoom INV16099992_A04742840_

04182020.pdf; 2020-07-30 INV21234679_A04742840_05182020.pdf; 2020-07-30 
INV26582952_A04742840_06182020.pdf; 2020-08-21 Forplejning GrpT Anne 
Faktura - 1014882299.pdf; 2020-08-24 Vitro faktura 130341.pdf; Grafical Faktura_
486397.pdf; TSL Mathias 07.pdf; U0073 Faktura_465283 Grafical.pdf; Udlæg Mie 
mundbind mm.pdf

Kategorier: Corono - tilskudspulje

Ansøger: 
Forening nr. 26.580, Bellahøj-21st Barking   
CVR-nr.: 38272837 
Kontaktperson: Jakob Voltelen, Gruppekasserer  
Telefon +45 2360 1164 
Mail: penge@b21b.dk 
 
Hermed ansøges om støtte til ekstraordinære udgifter, der har været nødvendige for vi har kunnet opretholde 
aktiviteten med respekt af  Corona-forholdsregler. Der ansøges om støtte på i alt 8.233,79 kr. til følgende udgifter: 

 Indkøb af håndsprit, desinfektionsgel, mundbind og papirhåndklæder (til afløsning af genbrugshåndklæder). 
(2.890,44 kr. inkl. moms). 

 Leje af toiletvogne for at kunne opretholde separate lejre i forbindelse med gruppeturen. (3.855,00 kr. inkl. 
moms). 

 Leje af stort lokale af Pilegården/Kultur Nord til brug  ved juleafslutningen for Troppen, da egne lokaler ikke 
kan rumme så mange på grund af afstandskravene.  (1.000 kr.) 

 Abonnement på Zoom til brug ved spejdermøder og til brug ved møder mellem ledere, i bestyrelsen etc. 
(488,35 kr. inkl. moms). 

Der er ikke søgt om anden støtte til de samme udgifter. 
 
Udspecificering af de ekstraordinære udgifter fremgår af af vedhæftede regneark,. Heri fremgår tillige henvisninger 
til fakturaer/kvitteringer, der  ligeledes vedhæftes.  
 
To udgiftsposter i oversigten er endnu ikke afholdt. Dokumentation her for vil først kunne foreligge efter nytår.  
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Voltelen, gruppekasserer 
 



Ekstra omkostninger ved at opretholde aktiviteten under COVID-19

med henblik på at kunne holde aktiviteter åbne på trods af Corona-restriktionerne.

26.580 Bellahøj 21st Barking

Afholdt Planlagt

Levrandør/bilag Vare Pris

Indkøb af desinfektionsudstyr og udstyr til afspritning 2.890,44  

Grafical 465283 Håndklædeark 415,51     

Miljøomkostning 19,00        

Moms 108,63     

I alt 543,14     

Grafical 486397 Håndklæderuller 588,84     

Hånddesinfektion 477,12     

Moms 266,49     

I alt 1.332,45  

Nemlig.com 1014882299 Håndsprit 400,00     

Føtex 9/9 2020 Mundbind 300,00     

Føtex 11/7 2020 Desinfekt gel 135,00     

Desinfekt gel 179,85     

Leje af ekstra toiletfaciliteter ved gruppetur 3.855,00  

Vitro Festudlejning 2 toiletvogne 3.084,00  

Moms 771,00     

I alt 3.855,00  

Leje af lokale til juleafslutning for troppen. 1.000,00 

Vores hytte (Rytterskolen) kan ikke opfylde aftandskrav

KulturNord Leje af sal 1.000,00  

Abonnement på virtuelt mødeværktøj 293,01     195,34    

Zoom Video Communications Inc. 18/4-17/5 2020 97,67        

Pris pr. måned 13,11 € 18/5-17/6 2020 97,67        

Anslået kurs 1€= 7,45 DKK 18/6-17/7 2020 97,67        

Planlagt resten af året ( 27/10-26/12 195,34     

I alt 488,35     

I alt afholdte merudgifter 7.038,45   

I alt planlagte merudgifter 1.195,34 

I alt merudgifter 8.233,79  

Dokumentation forefindes for afholdte udgifter

Planlagte udgifter kan først dokumateres efter afholdelsen
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Ansøgning om støtte til ekstraordinære 

Corona-relaterede udgifter 

 
Ansøger 

Valby IF-Gymnastik 

CVR-nr. 29727902 

Kontaktperson: Michael Glöde, Formand 

Email: bestyrelsen@valbyif.dk 

Samlede ansøgt beløb: 100.689,64kr 

 

Begrundelse og overblik for ansøgning 

Vi ansøger hermed restpuljen for Udviklingspuljen for børn og unge. Dette til refusion af udgifter, der er 

eller planlægges afholdt i 2020, med henblik på at kunne holde aktiviteter åbne på trods af	Corona-

restriktionerne. Valby IF-Gymnastik har haft en del ekstraordinære Corona-relaterede udgifter, for at kunne 

holde foreningen åben for træning i 2020. 

		

Vi ansøger om støtte til følgende afholdte ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 

	

1. Indkøb	af	desinfektionsudstyr		

For	at	kunne	efterleve	retningslinjerne,	har	foreningen	måtte	indkøbe	specielle	

desinfektionsudstyr	til	vores	spring-redskaber.	Da	redskaberne	ikke	tåler	sprit	m.m.	har	det	

været	nødvendigt	at	indkøbe	godkendte	desinfektionsudstyr	der	ikke	ødelægger	redskaberne	

og	ikke	kræver	30	min	udluftning	mellem	hver	træning.	Vi	har	10-15	min	udluftning	mellem	

hver	træning,	hvor	hallen	står	tom.	

 

Vi	står	igen	og	skal	til	at	indkøbe	yderligere	ind	–	således	at	vi	hele	tiden	sikre	at	der	er	

rengøring	tilstede	på	alle	vores	træningssteder,	så	vi	kan	fortsætte	træningen.	

	

Omkostning	Juni	–	November	2020:	11.465,55kr	

Se	bilag	1-3,	Desinfektionsudstyr	

Indkøb i december 2020: 6134kr 

Ansøgt støttebeløb: 17.599,55kr	

	

2. Tab	af	udgifter	til	halleje,	opvisning	2020		

Vi	havde	i	foråret	2020	booket	DGI	byen	til	opvisning	den	28.	marts.	2020.		

Da	der	var	4	md	annulleringsfrist	af	bookingen,	lavede	vi	en	aftale	med	DGI-Byen	om	at	flytte	

opvisningsdatoen	til	slut	maj.	Dette	i	forhåbning	om,	at	vi	der	kunne	afholdes	opvisning.	Dette	

kunne	dog	stadig	ikke	gennemføres	grundet	covid-retningslinjer.	Derfor	blev	vi	afkrævet	et	

annulleringsgebyr	for	den	1.	booking	i	marts.	Hvilket	anses	som	et	direkte	tab	grundet	Covid.	

	

Ansøgt	støttebeløb:	9708kr	(Annulleringsgebyr)	

Se	Bilag	4,	Annulleringsgebyr	DGI	Byen	
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3. Indkøb	af	værnemidler	til	vores	instruktører	og	holdledere	m.m.	

Alle	foreningens	instruktører	arbejder	frivilligt	og	modtager	udelukket	

omkostningsgodtgørelse.	Derfor	er	der	indkøbt	div	værnemidler	for	at	sikre	dem	bedst	muligt	

og	således	at	de	kan	overholde	alle	retningslinjer	i	forbindelse	med	deres	træning.	

	

Der	er	indkøbt	håndsprit,	mundbind,	opbevaringsposer	til	mundbind	m.m.	

Der	planlægges	at	der	skal	indkøbes	visir,	så	de	mindre	børn	kan	se	instruktørerne	og	

holdlederne	når	de	afhenter	børnene	ved	indgangene.	

	

Omkostning:	Juni	–	november	2020:	4432,09kr	

Se	bilag	5	og	5A,	Værnemidler	

Indkøb	i	december:	1500kr	

Ansøgt	støttebeløb:	5932,09kr	

 

 

4. Ekstra	træner-ressourcer		

For	at	kunne	overholde	forsamlingsforbuddet	på	10	personer	ved	træning	med	unge	21+år,	

har	vi	været	nødt	til	at	opdele	flere	af	vores	hold	i	mindre	grupper.	Dette	har	betydet	at	vi	har	

måtte	købe	os	til	lønnede	gæsteinstruktører.	

	

Omkostning:	

Gæsteinstruktør	170kr	x	2	timer	pr.	uge	

Valby	Piger	–	8	uger,	uge	44-52,		2020	

Damerne	–	8	uger,	uge	44-52,		2020	

I	alt:	5.440kr	

	

Vikarudgifter	til	instruktør	på	andrehold,	grundet	testkarantæne:	

Vikarudgifter:	140kr	x	15	timer,	uge	39-48,		2020	

Estimeret	vikarudgifter	i	december:	140kr	x	6	timer,	uge	49-51,		2020	

I	alt:	2940kr	

	

Ansøgt	støttebeløb:	8380kr	

Bilag	for	løn	kan	fremsendes	ved	behov.	

 

 

5. Leje	af	faciliteter	til	opdeling	af	hold	

For	at	kunne	overholde	forsamlingsforbud	på	10	personer	ved	træning	med	unge	21+år,	har	vi	

måtte	opdele	nogle	af	vores	hold.	Dette	har	betydet,	at	vi	er	blevet	nødt	til	at	leje	en	ekstra	sal,	

tirsdage	fra	18-22.	

	

Leje	i	8	uger	fra	uge	44-52	a	250kr	pr	time	

Ansøgt	støttebeløb: 8000kr	
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6. Ansættelse	af	2	Covid-holdledere	pr	hold	

Vi har, for at kunne gennemføre en forsvarlig gymnastiktræning måtte ansætte 2-3 covid-

holdledere på hvert hold. Dette for at sikre og efterleve de retningslinjer der er udstukket for at 

kunne holde gymnastikforeningen åben. Ligeledes at kunne tilbyde vores medlemmer og 

instruktører en forsvarlig og tryg træningsform.	

	

Holdlederne	er	fundet	blandt	forældrene	og	de	frivillige	forældre	der	har	ønsket	at	hjælpe	og	

hver	uge	stille	op	som	ansvarlig	covid-holdleder	og	sikre	at	alle	retningslinjer	m.m.	bliver	

overholdt	er	blevet	tilbudt	en	friplads	i	foreningen	til	deres	barn.	En	sådan	friplads	har	en	

værdi	fra	1300kr	–	1950kr	pr	barn.	

	

Covid-holdledernes opgave er:	

• Afhentning af børn ved indgange, så de føler sig trygge uden forældre. Det er børn helt ned til 

3-4 år. 

• Hjælp til at børnene får pakket alt deres tøj ned i en stor samlet pose. 

• Hjælp til at alle børn får sprittet hænder og fødder før, under og efter træningen. 

• Afvaskning af kontaktflader når børn har været på toilettet og når de går fra 

omklædningsrummet. 

• Hjælp til rengøring af redskaber, baner m.m. før, under og efter træningen. 

• Udluftning i hal og omklædningsrum. 

• Afspritning af alle kontaktflader, håndtag m.m. når holdet forlader hal, omklædningsrum og 

fællesarealer. 

• Aflevering af børn ved udgangen til forældre, så de føler sig trygge og kommer godt ud. Det er 

børn helt ned til 3-4 år. 

• Sikre at forældre ikke samler sig i grupper af mere end ti personer når de afleverer og afhenter 

børn ved træningsstedets område. 

 

Omkostning:  

4 fripladser til værdi a 1300kr 

1 fripladser til værdi a 1420kr 

8 fripladser til værdi a 1450kr 

2 fripladser til værdi a 1500kr 

8 fripladser til værdi a 1550kr 

2 fripladser til værdi a 1575kr 

3 fripladser til værdi a 1800kr 

2 fripladser til værdi a   850kr 

 

Ansøgt	støttebeløb: 43.870kr 

Dokumentation kan fremsendes ved behov. 
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7. Ekstra	arbejdskraft	til	administration		

Da	denne	opgave	er	for	stor	for	en	forening	drevet	af	en	frivillig	bestyrelse,	har	vi	måtte	

ansætte	en	”Covid-konsulent”	–	der	varetager	alt	det	administrative	vedr.	Covid,	som	er	

opgaver	der	ligger	ud	over	bestyrelsens	andre	opgaver.	Hermed menes opgaver,	der	direkte	

relaterer	sig	til	Covid19	og	deraf	følgende	retningslinjer	og	restriktioner.	

 

I	bakspejlet	ses	dette	som	den	helt	rigtige	beslutning,	da	der	løbende	er	kommet	nye	

restriktioner,	der	løbende	kræver	ny	information	til	alle	klubbens	medlemmer,	samt	helt	nye	

løsninger	for	at	gennemfører	træningerne.		

Derudover	har	det	vist	sig	at	der	er	adskillige	samtaler	og	en	del	mere	kommunikation	med	

forældre	ved	retningslinjer,	smitte,	smitteopsporing,	foreninger	der	deles	træningssteder	med,	

organisering	af	ind	og	udgange	i	hallerne,	når	forældre	ikke	længere	må	gå	ind	etc. 

	

Ansvarsområder	for	Covid-konsulent:	

• Alt	kommunikation	vedr.	Covid		

(Mails,	sms,	FB-grupper	m.m.) 

• Udarbejdelse	af	handlingsplan	og	covid-retningslinjer	i	Valby	IF-Gymnastik 

• Udarbejdelse	af	informationsmateriale	omhandlende	Covid	retningslinjer	i	Valby	IF-

Gymnastik 

• Opstille retningslinjer for instruktører og covidholdledere 

• Afholdelse	af	Forældre-	og	infomøder	på	alle	hold	

Covid-kontakt	til	alle	foreningens	instruktører	og	Covid-holdledere 

• Covid-kontakt	til	foreningens	ca	700	medlemmer	og	forældre 

• Ansøge om covidholdledere til alle hold og sikre fripladser til deres børn 

• Indkøb af desinfektionsudstyr og udkørsel til træningssteder 

• Indkøb af værnemidler 

• Opsyn med træningssteder mht. desinfektionsudstyr, værnemidler, retningslinjer m.m. 

• Støtte og vejledning af instruktører, medlemmer og forældre vedr. Covid19 spørgsmål 

• Smitteopsporing	–	ved	anmeldelse	om	covid19,	hjemsendelse,	test	m.m. 

• Rekruttering	af	gæsteinstruktører	og	vikar 

• NY	bookning	af	opvisningshaller,	trænings	faciliteter	m.m. 

• Ansøgning	af	støttemidler	

 

Ansættelse	lyder	på	15	timer	pr	uge	x	240kr	

Periode:	August	2020	–	marts	2021,	uge	32	-	51	

Ansøgt	støttebeløb: 	72.000kr	

Bilag	for	løn	kan	fremsendes	ved	behov.	

	

Corona	relateret	omkostninger	i	hele	perioden:	100.800kr	
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Valby IF-Gymnastik har ikke ansøgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter. 

Udspecificerede regninger/kvitteringer, er vedlagt som bilag 1 – 5. 

Ønskers der yderligere dokumentation for udgifter kan disse fremsendes. 

 

 

I tilfælde af spørgsmål kontaktes formand, Michael Glöde på  

Mobil: +45 21 441 441  

Mail: bestyrelsen@valbyif.dk 

 

 

Dato: 26. november 2020 

 

 

 

 

Michael Glöde, Valby IF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansøgning til STØTTE TIL CORONA-UDGIFTER 

1. Sundby Boldklub – 26849 

2. 32915825 

3. Nour E. Raida – ner@sdc.dk 

4. 135.620,00 kr. 

5. For at undgå smitte med coranavirus og overholde forholdsregler fra 

sundhedsmyndigheder.  Informationer til alle medlemmer.  

6. Nej 

 

 

mailto:ner@sdc.dk


Text Bilag Beløb

Sprit Holdere Faktura 425 8.625

60 Alliso hånddesinfektion gel Faktura: 000030 Rema 1000 1.560

426030 Sprayflaske Faktura 72293 Dust2clean 422

Plum Hånddesinfektion, sæbe, dispenser Faktura: 71414 Dust2clean 2.752

Plum Hånddesinfektion, sæbe, dispenser Faktura:  70122 Dust2clean 3.379

Plum Hånddesinfektion, sæbe, dispenser Faktura:  67996 Dust2clean 6.173

Rengøringsaasistent Malika Nymann Lønninger -Lønsedler  fra 1.august 24.960

Koronaansvalig  Flemming Erik Jacobsen Lønninger -Lønsedler  fra 11 marts 87.750

I alt 135.620







Ekstraordinær udgifter relateret til corona-restriktioner 

Copenhagen Music, 2450 København SV 

CVR-nr: 31416299 

Mia Lundberg Christiansen, Bestyrelsesmedlem, tlf. 6140 2622 

Mc@copenhagenmusic.dk 

www.Copenhagenmusic.dk 

 

Beskrivelse af Copenhagen Music: Copenhagen Music er byens store musikforening for orkestre og kor. De over 200 unge 

fritidsmusikere i foreningen synger og spiller på alt fra sexede saxer til pompøse pauker. Under normale omstændigheder 

er alle ugens dage fyldt med øvning, spillejobs og koncerter spredt rundt i byen. Vores speciale er ensemblemusikken – 

den del af musiklivet, hvor det ikke bare er 5 mand og en guitar, der mødes i øvekælderen, men derimod de store bands, 

orkestre og kor, med den fede, fyldige lyd og mange medlemmer. Vores dygtige ensembler består af mellem 10 og 60 

musikere. 

Vision: Visionen er at skabe et stærkt miljø for byens musikliv. Vi ønsker at udbrede musikken og sprede glæde gennem den. 

Flest mulige skal engageres I musikken som publikum og udøvere, for musik skal nemlig ses, høres og føles. Vi tror på at 

musikken skaber stærke og sociale fællesskaber. Vi tror også på at musikken giver unikke oplevelser og skaber et 

nødvendigt frirum for både publikum og musikere. 

Formål/Anvendelse: Vi har haft et ønske om at kunne holde vores aktiviteter åbne på trods af Corona-restriktionerne for 

vores ensembler og medlemmer. Derfor at vi og vores ensembler haft og får ekstraordinære Corona relateret udgifter i 

år 2020.   

 

Vi ønsker at søge om støtte til: 

Allerede afholdte udgifter  

• Indkøb af værnemidler. 

o Indgangs mundbind til medlemmer under transport i forbindelse med afholdt aktivitet 

o Genanvendelige mundbind til medlemmer, da vores kor bliver nødt til at have det på under aktivitet. 

• Ekstra instruktør ressourcer, da et af vores ensembler har været nødsaget til at blive delt op i hold. 

• Indkøb af desinfektionsudstyr og udstyr til afspritning  

• Håndsprit 
 

Kommende udgifter i 2020 

• Indkøb af ekstra værnemidler: Genanvendelige mundbind som de resterende medlemmerne skal have på efter 

og under aktivitet. 

• Ekstra instruktør ressourcer, da et af vores ensembler har været nødsaget til at blive delt op i hold. 

 

Budget 

Afholdte udgifter (kvitteringer vedlagt) Antal Pris Pris I alt 

Desinfektionsudstyr til afspritning     303,25 

Håndsprit     729,1 

Engangsmundbind til transport     209,70 

Genanvendlig mundbind til kor 15 155,67 2335,00 

Ekstra instruktør pga holdopdeling 1 1181,25 1181,25 

Afholdte udgifter i alt     4758,30 

Kommende udgifter (kvitteringer eftersendes) Antal Pris Pris I alt 

Ekstra instruktør pga holdopdeling 1 1181,25 1181,25 

Mundbind 100 32,50 3250,00 

Kommende udgifter I alt     4431,25 

        

Ekstraordinære corona udgifter i alt     9189,55 

 

Samlet pris og hvad der søges om: 9189,55 kr 

mailto:Mc@copenhagenmusic.dk
http://www.copenhagenmusic.dk/
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KFFKP Tilskud

Fra: info@elstudio.dk
Sendt: 27. november 2020 11:31
Til: KFFKP Tilskud
Emne: Kære Kultur og Fritid (støtte til ekstraordinære Corona-relaterede
Vedhæftede filer: Støtte til ekstraordinære Corona-relaterede.docx

Kære Kultur og Fritid  
 
Vi først lige her i sidste øjeblik blevet opmærksom på denne mulighed for at søge støtte til 
alle de merudgifter vi har haft i forbindelse med alle restriktionerne, det den nye 
Idrætskonsulent hos Kultur N,  
Torben K. Johansen som har informeret os denne mulighed. Vi skal også sammen med 
ham og Korsgadehallen til at udvikle nogle projekter med dans  i 2021, så der kommer vi 
lige til at kontakte jer for råd og vejledning, da vi kommer til at skulle bruge midler til 
opstart. 
 

Vores forening er meget stor, vi blandt de 40 største foreninger I København, så det har 
været en kæmpe opgave at skulle naviger i alt det her. Vi har i den forbindelse haft rigtig 
meget ekstra administrationsarbejde og været nødt til at ansætte nogle flere medarbejder på 
kontoret. 
 
Vi har også indkøbt en masse værnemidler. På et tidspunkt stod vi nemlig og dansede med 
masker og mundbind på, på vores par dansehold, vi gør det stadig på nogle af de hold, 
selvom det ikke er obligatorisk, men man står meget tæt under pardans, og selvom vi jo ikke 
skifter partner, føler nogle sig mest trygge sådan  og vi har også indkøbt visirer og mundbind 
til alle underviserne, som de har på når de ankommer.  
 
Sprit og aftørringsservietter fik vi tildelt af kommunen i forbindelse med vores 3 feriecamps 
vi afholdte i samarbejde med kommunen. Vi fik så meget at der blev en del til overs, så det 
har vi brugt løbende på alle de lokationer  hvor der ikke har været i forvejen, men det kun 
ude på skolerne i gymnastiksalene,  vi selv skal have det med, samt klude og mopper til 
afvaskning af gulve. I alle kulturhuse og medborgerhuse stiller kommunen det altid frem. Så 
her har vi indtil nu ikke haft udgift på dette område, men vi lige ved at løbe tør, og har derfor 
i budgettet afsat penge, vi kommer til at skulle bruge den del bla. i forbindelse med vores 
afslutning, hvor der er mange flader hvor vi har brug for aftørringsservietter, samt sprit til 
gæsterner og de optræedene 
 
Vores juleafslutning, som normalt kan klares på langt mindre sted,  kommer vi også til at 
skulle have ekstra udgifter på  bla fordi vi har lejet korsgadehallen, så der er plads til at lave 
holdopdeling grupperinger. Det kræver ekstra tid til vores træner, og vi skal have flere 
afvikler på end normalt. 
 
Vi har valgt ikke at aflyse, men gennemfør og DGI er meget begejstret for hele vores 
afviklingsmodel, hvor vi lader dem komme ind i hold af gang og holder pauser og den som 
har optrådt så forlader stedet, så der er plads til de næste hovedgrupper, og så bliver der 
sprittet stolene af og alle kontaktflader i pauserne. 
 

Vi har også ansat flere underviser, og dem vi har i forvejen har fået flere timer, da vi har 
skulle dele en masse hold op, samt leje ekstra lokaler, bla. i Islands Brygge Kulturhus og 
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Vesterbro Kulturhus. Vi har også fået ekstra lokaler tider gennem lokaleudlån, men det har vi 
ikke haft udgift på. 
 
Vi håber på en positiv behandling af vores ansøgning 
 
God dag  
 
 
Bedste hilsner 
Alberthe Stinne Ortvad 
 
 
Dansende Dynamisk Verden Skole % ElStudio 
Blågårdsgade 37, st.  
DK - 2200 København N  
CVR: 26170974 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

 
 

 
Budget og regnskab støtte til ekstraordinære Corona-

relaterede 

 
 

 
Udgifter 
 

Budget Bevilget tilskud  

Indkøb af værnemidler 13.461  
Leje af faciliteter til opdeling af hold   5.500  
Ekstra træner-ressourcer til at dele hold og sikre 
udluftning og afspritning under træning. 

65.960  

Ekstra arbejdskraft til administration af opdeling og 
kommunikation (for eksempel til forældre). 

134.487  

Indkøb af desinfektionsudstyr og udstyr til afspritning     3.500  
   
UDGIFTER I ALT  222.908  

 



 

Gymnastikforeningen ODK, c/o Contar Regnskab, Rysensteensgade 14, 1. tv., 1564 København V 
tlf.: 6169 5635  E-mail: odk@odk.dk  Web: www.odk.dk 

CVR-nr.: 29946175  Bankforbindelse: Danske Bank reg. 9570 konto 0006024181 
Formand: Morten Størup, Nitivej 18, 2. tv., 2000 Frederiksberg, tlf. 39843667, morten@odk.dk 

     København 26-11-2020 
 
Ansøgning om tilskud til rengøringsmaterialer Covid-19 
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog i november 2020, at der kunne søges tilskud fra 
udviklingspuljen til materialer indkøbt i forbindelse med Koronakrisen. 
 
Gymnastikforeningen ODK Nord søger i den forbindelse tilskud til at dække udgifter til 
rengøringsmaterialer og håndsprit, som foreningen anvender på en alle de træningssteder, som 
vi anvender i Københavns Kommune. Vi er mødt med krav om at rengøre fælles overflader på 
redskaber mellem hvert hold og anvendelse af håndsprit ved skift af stationer. 
 
Vi har beregnet de samlede udgifter hertil for Gymnastikforeningen ODK Nord til 6.235 kr. 
 
Gymnastikforeningen ODK Nord har samarbejdet med Gymnastikforeningen ODK på 
Frederiksberg om indkøb af materialer. De vedlagte kopier af fakturaer er derfor for 
materialer både for træningssteder på Frederiksberg og for steder i Københavns Kommune. Vi 
foreslår derfor at dele udgiften op i forhold til antallet af steder i hver kommune. Det ser 
således ud: 
 
Skolen ved Søerne, nederste sal  Frederiksberg 
Skolen ved Søerne, øverste sal  Frederiksberg 
Skolen på La Cours Vej, øverste sal  Frederiksberg 
Hermeshallen. Fælles skab med materialer Frederiksberg 
Tre Falke Hallen   Frederiksberg 
Frederiksberg Gymnasium, Idrætshallen  Frederiksberg 
Kildevældsskolen, Sal A og B  Københavns Kommune 
Utterslev Skole, Idrætshallen  Københavns Kommune 
NEXS. KF9-hallen   Københavns Kommune 
DGI-byen. Fælles skab med materialer  ½ Frederiksberg og ½ KK 
 
I DGI-byen køber Gymnastikforeningen ODK tid til to ”Frederiksberg-hold”. Mens 
Gymnastikforeningen ODK Nord får tildelt tider til to hold fra KK. Der er ét sæt 
rengøringsmaterialer i fælles skab for de hold, og som foreslås delt mellem de to foreninger. 
 
Der er således indkøbt til 6½ sted på Frederiksberg og 3½ sted i Københavns Kommune. 
 
Den samlede pris, som det fremgår af de vedlagte bilag er: 
 
5.498 kr. + 243 kr. + 351 kr. + 201 kr. + 411 kr. + 9.240 kr. = 15.944 kr. 
 
Opdelt er det 5.580 kr. til Københavns Kommune og 10.364 kr. til Frederiksberg Kommune. 
 
Der er desuden brugt medarbejderressourcer til indkøb, distribution og instruktion om brug af 
de materialer. Det er opgjort til 11 timer med en gennemsnits timepris på 170 kr. – i alt 1870 
kr. 
 
Opdelt er det 655 kr. til Københavns Kommune og 1215 kr. til Frederiksberg Kommune. 
 



 

Gymnastikforeningen ODK, c/o Contar Regnskab, Rysensteensgade 14, 1. tv., 1564 København V 
tlf.: 6169 5635  E-mail: odk@odk.dk  Web: www.odk.dk 

CVR-nr.: 29946175  Bankforbindelse: Danske Bank reg. 9570 konto 0006024181 
Formand: Morten Størup, Nitivej 18, 2. tv., 2000 Frederiksberg, tlf. 39843667, morten@odk.dk 

Og samlet 6235 kr. til Københavns Kommune og 11.579 kr. til Frederiksberg kommune. 
 
Vi håber, at Københavns Kommune til se velvilligt på at dække de anførte udgifter. 
 
Med venlig hilsen 
Gymnastikforeningen ODK Nord 
Morten Størup 
Formand 
 
e-mail ODK: odk@odk.dk 
Tlf. ODK: 61 69 56 35 
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Kategorier: Corono - tilskudspulje

1. Foreningsnavn og -nummer 
 
Sparta Atletik og Motion, 26994 

2. CVR-nr. 
10050979 

3. Kontaktperson og e-mail 
 
Dorte Vibjerg, adm. direktør 
vibjerg@sparta.dk 

4. Ansøgt beløb 
 
171.682 kr. 
 
Se specifikationer i vedlagte bilag  

5. Formål/anvendelse 
 
Se specifikationer i vedlagte bilag  

6. Har foreningen søgt/fået tilskud fra andre til samme udgifter?  
I givet fald hvor og hvilket beløb? 
 
Nej 

--  
Med venlig hilsen / Best regards 
  
Dorte Vibjerg 
Executive MBA-MTT 
Adm. direktør / CEO 
(+45) 2262 2026 
vibjerg@sparta.dk   

For at 
beskytte dine 
perso nlige 
oplysninger 
har Microsoft 
Office 
forhindret 
auto matisk  
hentning af 
dette billede  
fra 
internettet. 

Sparta Atletik og Motion 
Gunnar Nu Hansens Plads 11 
2100 København Ø. 
(+45) 3526 6900 
sparta.dk 
 

For at 
beskytte dine 
perso nlige 
oplysninger 
har Microsoft 
Office 
forhindret 
auto matisk  
hentning af 
dette billede  
fra 
internettet. 



Materiale Tidsforbrug
Bilag Post Udgift antal Ialt (inkl. moms) Kontakt købt hos Post timer Ialt Kontakt

Plakater (DM, Stævner, Atletikskole, Begyndertræning) 20 100 2000 Christian Friis Planlægning af træning, atletikstævner, løb, og Atletikskole 75 75 Christian Friis
15 Koldtågemaskine 4995 1 6243,75 Carsten Bomme Anticovid Opsætning, design, print 50 50 Christian Friis

0 Træning af ungdomshold henover sommeren 30 30 Christian Friis
0 Kommunikation vedr. træning og restriktioner 30 30 Christian Friis
0 Koordinering og planlægning af ungdomstræning 50 50 Charlotte Beiter Bomme
0 Kommunikation vedr. træning og restriktioner 30 30 Charlotte Beiter Bomme
0 Planlægning restriktioner ved stævner og DM'erne 50 50 Charlotte Beiter Bomme
0 Koordinering vedr. brug af stadion og hal 50 50 Carsten Bomme
0 Kommunikation vedr. træning og restriktioner 20 20 Carsten Bomme
0 Koordinering og planlægning af seniortræning 50 50 Carsten Bomme

3 Håndsprit 39 20 975 Vanessa Diaz Redoffice
6 Håndsprit 500ml 129 30 4837,5 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz

13 Flydende håndsprit 1 liter 39 20 975 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz
5 Dispenser til håndsprit 298 3 1117,5 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz
5 vægholder til dispenser 298 3 1117,5 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz
7 Dispenser til håndsprit 298 1 372,5 Vanessa Diaz Redoffice
7 vægholder til dispenser 298 1 372,5 Vanessa Diaz Redoffice
8 Dispenser til håndsprit 298 1 372,5 Vanessa Diaz Redoffice
8 vægholder til dispenser 298 1 372,5 Vanessa Diaz Redoffice

12 Overfladedesinfektion 55 10 687,5 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz
9 Overfladedesinfektion 69 4 345 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz

10 Flydende håndsprit 5 liter 109 2 272,5 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz
2 Ansigtsvisir 24,95 5 155,9375 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz
2 Mundvisir 25 5 156,25 Vanessa Diaz Redoffice Vanessa Diaz

14 Mundbind 373,75 1 467,1875 Vanessa Diaz Meny Vanessa Diaz
14 Håndsprit til stævner 73,75 20 1843,75 Vanessa Diaz Meny Vanessa Diaz

1 Hånd gel 10 49,95 624,375 Vanessa Diaz Matas Vanessa Diaz
spray dispenser til hele huset 15 10 150 Vanessa Diaz JYSK Vanessa Diaz
Stander til dispenser 4 800 3200 Niels Jørgen hjemmelavet Afspritning af hus og hal 80 80 Niels Jørgen
Håndvask station til udendørsbrug 1 2000 2000 Niels Jørgen hjemmelavet Afspritning i forbindelse med DM 10 10 Niels Jørgen
Laminerede skilte til hus, hal og Stadion 150 20 3000 Niels Jørgen/Vanessa hjemmelavet Afspritning i forbindelse med DM Mangekamp 10 10 Niels Jørgen

Opstilling af båse til begynderhold, atletikskole og efterårscamp 20 20 Niels Jørgen
Administration af mailudsendelser (medlemmer, nyhedsbreve) 10 10 Philip Braun
Kommunikation (Aflysninger, corona-status til medlemmer, 
kompensationspakker, ansøgning til corona-pakker m.v.) 150 150 Thor Schnetler

31658,75 kr. 715 a 200 kr. i timen

143000 kr.
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Til: 

Kultur-og fritidsforvaltningen i København 

Tilskud@kff.kk.dk 

 

Afsender:  

Københavns Tramoplinklub (KTK) 
Grøndal MultiCenter 
Hvidkildevej 64 
2400 København NV 
Foreningsnr.: 26436 
CVR nr. 29719489 
 

Kontaktperson: Betina Nørskov, E; ktk@kbhtrampolin.dk, T: 30319156 

Bilag vedhæftet. 

 

Dato: 27. november 2020’ 

Ansøgning om støtte til ekstraordinære Corona-relaterede udgifter 

Med henvisning til Folkeoplysningsudvalgtes beslutning af 3. november 2020 for såvidt anvendelse 

af restbudget 2020 for Udviklingspuljen, nærmere bestemt udgifter afholdt af foreningen i 2020 med 

henblik på at holde aktiviteter åbne trods corona-restriktioner, vil Københavns Trampolinklub (KTK) 

hermed ansøge om kr. 30.488, 15 (heraf er medgået kr. 19.675,65 til værnemidler;kr.10.812,50 til 

særlig redskabsforanstaltning) – DOKUMENTATION vedhæftet mail. 

Det ansøgte beløb dækker ekstraordinære udgifter til værnemidler og indkøb af specifikke 

foranstaltninger relateret til redskabsbrug (her: stortrampoliner), som har været uomgængelige og 

afgørende for, at foreningen har kunnet genoptage aktiviteter primo juni2020 efter corona-lockdown 

af indendørsidrætten i København. 

Både intuitivt og logisk forstås, at trampolinidrætten, altså spring i stortrampolin, i en corona-kontekst 
medbetinger skærpet årvågenhed for, hvordan aktiviteter kan gennemføres forsvarligt grundet 
gymnastikredskkabets beskaffenhed eo ipso og med tilhørende sikkehedsudstyr og -foranstaltninger 
(nedfaldsmåtter mm.) og således i forhold til et betydeligt kontaktflade-areal, 
 - in mente tillige at  KTKs samlede trampolinkapacitet fordelt på flere idrætsanlæg og skoler i 
kommunen udgør mere end 20 trampoliner.  
 
Som helt overvejende børn- og unge forening (92% af medlemsskaren) har det været essentielt, at 
aktiviteter kunne genoptages straks efter adgang til de kommunale faciliteter, vi udlånes, - dette i 
hensynet til vigtigheden af og betydningen for mange børn og unge at få etableret en nogenlunde 
normallignende hverdag, hvor de kan træne, mødes med deres venner og trods vanskelige corona-
tider mærke sammenhold og fællesskab i foreningen. 
At få genoptaget aktiviteter primo juni20 i forhold til så mange af vore medlemmer som muligt, har 
været vor ledestjerne, hvorfor KTK udarbejdede et særligt COVID-19-reglement/guidelinjes for 
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trampolinidrætten, der tilgik/godkendtes af vort specialforbund og kan benyttes af og imødekommer 
de særlige udfordringer vedrørende kontaktflade-areal vi og andre trampolinforeninger i Danmark 
har. KTKs COVID-19-guidelines rammesættes af sundhedsmyndighedernes og 
idrætsorganisationernes corona-anbefalinger/-restriktioner og dertil suppleret for såvidt daglige 
rutiner og praksis tilpasset de kommunale anvisninger samt særlige forhold, som kendetegner 
lokationer, hvor KTK har træning i København. 
 
På denne baggrund og ved et større logistisk planlægningsarbejde kunne KTK ved genåbning af de 
kommunale idrætsanlæg primo juni20 få alle aktiviteter i gang, dog undtaget aktiviteter orienteret 
mod børn og unge med særlige behov (udgør ca. 10% af foreningens medlemsskare). For 
sidstnævnte medlemsgruppe - specialneedshold -, blev holdtræning igangsat primo august20, hvor 
vi var ’klædt på til at imødekomme de helt ekstraordinære hensyn nødet i forhold til netop gruppen 
af særlig sårbare for corona-smitterisiko. 
 
I relation til herværende ansøgning har genoptagelse, fastholdelse og sågar udvidelse af vore 
aktiviteter været betinget af et massivt indkøb og forbrug af værnemidler (håndsprit, sprit til 
redskaber, desinfektionsmdiler til redskaber og mundbind/visir til trænerbrug). 
 
Brug af springgrav som et særligt domaine for opmærksomhed og corona-foranstaltninger 
I trampolinidrætten, springgymnastikken, idrætsgymnastik og andre gymnastiske udtryks- og 
bevægelsesformer, hvor brug af springgrav (pomfritgrav/springmadras) er vital for såvel 
nybegyndere som øvede (og især børn/unge med særlige behov), har corona-pandemien 
foranlediget megen hovedbrud både i ind-og udland, ved vi. Det ved vi dels fra vor hjemlige debat 
dels vore kontakter i det internationale gymnastik-miljø, anbefalinger fra andre nationers 
specialforbund, producenter/forhandlere af redskaber mfl.  
Kvalerne omkring brug af springgrav/-madras går i flere retninger, men samler sig om daglig 
renholdelse og desinfektion efter hver bruger og brugergruppe og smitterisiko som følge af bl.a. det 
skum-materiale og/eller strechcovers, springgrave er ’født med’. KTK har ikke adgang til pomfritgrav 
og derfor har vort fokus været de såkaldte springgravsmadrasser. For det materiale 
springgravsmadrassen, mere præcist det stretchcover der landes i, anbefales varsomhed ved vask 
og ingenlunde daglig vask, ligesom brug af desinfektionsmidler også er tvivlsomt og alt andet lige 
på kort tid blot skaber en dyngvåd svamp, fordi væsken trækker ned i ’skum-indmaden’ i 
springgraven og ikke kan nå at tørre op fra dag til dag. 
 
KTK har fra start været opsat på og driver for at finde forsvarlige ’corona-løsninger’, da lukning af 
springgrav endog på kort sigt kan blokere for træningsprogression for den enkelte udøver, 
træningsdifferentiering og flow i træning mm. I et gymnastikfagligt perspektiv er springgraven  et 
hjælperedskab, hvor det blødere landingsunderlag støtter springeren i at oparbejde stående og 
sikker landing, højde i springmoment, indtræning af skrueteknik mm. og især ved indtræning af 
rotationsspring. Allerede i 2013, da KTK anskaffede springgrav, var en vægtig årsag hertil, at vi med 
udbredelsen af havetrampoliner (i dag 36% af alle danske husstande) mærkede en markant 
efterspørgsel også hos de yngste udøvere for at lære f.eks. forlænssaltospring (3600; et spring som 
i dag kategoriseres blandt grundfærdigheder/-spring). Sidenhen har vi udviklet praksis, så 
springgraven tager sigte på at imødekomme formål eller vilkår og behov hos vore medlemmer. 
Eksempelvis benyttes springgraven til kolbøtte-træning for de mindste børn med fysisk 
funktionsnedsættelse, til voksenspringernes højdetræning, freestyle, faldeteknik…. blot for at nævne 
nogle. Endelig må også nævnes den betydende faktor, at springgraven repræsenterer et sikkert og 
trygt sted for den legende tilgang og udforskning af mulighedsrummet for kropslig udfoldelse i 
trampolinidrætten og derfor uden tvivl indgår som er et højdepunkt i træningen for mange børn/unge. 
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Springgraven er med andre ord direkte/indirekte en væsentlig faktor som understøtter motivation og 
engagement for dygtiggørelse og læring.  
 
På baggrund af ovenstående og med sigte på fortsat at kunne benytte springgrav i træning for alle 
vore hold, som træner i Grøndal MultiCenter, har KTK i rådslagning med Euro Equipment, Ringsted, 
dels investeret i et ekstra stretchcover dels fået produceret et særligt cover som tåler afspritning efter 
hver bruger. Med således 3 cover-løsninger, der er interchangeable, er skabt en brugbar løsning og 
fleksibilitet som gør afgørende forskel i forhold til bekymringer for den smitterisiko som ellers er ved 
springgravsbrug i coronatid. Kort sagt; Omvel en betydelig investering i 1 stretchcover og et særligt 
plast/pressenningscover kan springgraven inddrages i træning for alle medlemmer.  
 
I håb om at ansøgningen kan imødekommes, ser vi frem til en hjælpende hånd med at løfte den 
meget store uforudset økonomiske byrde, Corona påfører foreningen. 
 
 

 

 

Med venlig hilsen/Best regards 
    

Betina Nørskov 
Klubdirektør 
 

 
E: ktk@kbhtrampolin.dk 

Direkte tel: +45 30 31 91 56 

_____________________________ 

 
Københavns Trampolinklub 
Copenhagen Trampoline Club 
Copenhagen Trampoline Academy 

 
Web:www.kbhtrampolin.dk 
E: kbhtrampolin@kbhtrampolin.dk 
Kontor: Grøndal MultiCenter, 1. sal 
Sekretariatet tel: +45 25 17 17 31 

CVR nr: 29719489 
 
 
 
 
 
 





Ansøgning 

 

Klubbens navn:Chin-Gu Full Contact 

 

 

F.nr. 27285 

Cvr.nr. 29965560 

 

Beløb:Vi ansøger hermed om at få dækket udgifter til håndsprit. 

Kvitteringerne beløber sig til 1922,58 kr. 

Formål: Hele beløbet dækker udgifter til håndsprit i en periode. 

(Afspritning af hænder, handsker og andet udstyr). 

Kontaktperson:Iben Maria Hammer 

Mail: ibenmaria@live.dk 

Telefon: 41 23 75 97 

 

Vi harikke tidligere ansøgt om at få dækket udgifter til håndsprit 

i forbindelse med vores daglige træning i klubben. 

Vi har derimod ansøgt Corona-hjælpepakken om midler til dækning 

af mistet kontingent og aflyste stævner. 

 

Venligst 

 

Iben Maria Hammer 

Bestyrelsesmedlem i Chin-Gu 
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