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1. Børnebasket København 
Ansøger: Børnebasket København 
Børnebasket København ønsker at søge om frikøb af offentlige hal tider til at kunne udvide vores forening 

og tage børn på venteliste ind: Vores forening har oplevet en stigende vækst, og har i skrivende stund en 

venteliste på 60 børn. Med forvaltningens beslutning om at fastholde foreningernes eksisterende tider fra 

2019-2020 ind i 2021, er det ikke realistisk at finde hal tid igennem foreningsportalen, da alt er booket de 

steder hvor vi træner. Hvis vores forening skal vokse og kunne tage børn ind fra ventelisten, er det 

essentielt at vi får mere hal tid. Vi håber derfor meget at I vil imødekomme nedenstående haltids 

anmodning:   

 Forenings navn: Børnebasket København 

 Navn på sted og facilitet, hvor der søges dækning af lejeudgifter til: Østerbrohuset og 

Svanemøllehallen 

 Periode for lokaleleje, antal timer pr. gang, timepris og antal gange for afholdelse af aktiviteten:  

Frikøb af 

tider: 

  Pris pr. time Timer 

pr. uge 

Østerbrohuset Torsdage kl 

15:00-17 & 20-21 

(ungdoms basket 

træning) 

 

Fredage kl 

16-19 

(ungdoms 

basket 

træning) 

 

350 6 

Svanemølle 

hallen 

Onsdage 16-18 

(ungdoms basket 

træning) 

 

Torsdage 14-

15 (senior 

projekt) 

 

350 3 

   I alt pr. uge 9 

   Ansøger for 

41 x uger i 

2021 = 

129.150 

kr. 

 

Udfordring: 

Vi ville meget gerne have anmodet om tider i Hal C, Prismen og Hafnia hallen også. Men da jeres 

hjemmeside ’bookibyen’ pt. er under udvikling har det ikke være muligt at få oplyst ledige hal tider på disse 
tre lokationer. Hvis I kan berette om eventuelle ledige haltider på de tre lokationer, må I endelig sige til. 
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2. FOF København 
Ansøger: FOF København 
Hermed ansøgning fra FOF København til frikøb af tider i Kulturhuse mv. for foråret 2021. 

Sted Lokale Periode 

Antal 

mødegange Enhedspris Timeantal Udgift 

Østerbrohuset 

Mødelokale 1 

(onsdag kl. 17-

21) jan-maj/21 1 200 kr. 2 400 kr. 

Østerbrohuset 

Musik-

container  

(onsdag kl. 19-

21.15) 

(torsdag kl. 12-

14.30) 

jan-maj/21 14 1.750 kr. 4 
7.000 

kr. 

Østerbrohuset 

Musik-

container  

(onsdag kl. 19-

21.15) 

(torsdag kl. 12-

14.30) 

halv måned i 

juni/21 
4 875 kr. 1 875 kr. 

Kulturhuset 

Indre By 

Salen (skiftende 

dage + 

tidspunkter) 

jan-maj/21 15 5.600 kr. 3 
84.000 

kr. 

Kulturhuset 

Indre By 

Mødelokale 1  

(mandag kl. 17-

21) 

(tirsdag kl. 17-

21) 

(onsdag kl. 10-

14) 

(torsdag kl. 16-

19) 

juni/21  17 850 kr. 4 
14.450 

kr. 

Kulturhuset 

Islands Brygge 

Salen (skiftende 

dage + 

tidspunkter) 

jan-maj/21 10 5.500 kr. 6,5 
55.000 

kr. 

 
      

Samlet 

udgift   

161.725 

kr. 
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3. Rytmisk Center 
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4. LOF-Skolen 
Ansøger: LOF-Skolen 
 

Jeg vil gerne ansøge om frikøb af tider til vores Nærgymnastikhold som pga. coronarestriktioner ikke 

længere kan afholdes i kommunens sundhedshuse.  

LOF-Skolen har i mange år haft adskillige Nærgymnastik-hold i forskellige sundhedshuse i København. Men 

nu står vi i den situation, at samtlige sundhedshuse pt. er lukket for os pga. coronasituationen.  

Vores kursister på Nærgymnastikholdene er alle mennesker, der lider af forskellige former for handikap – fx 

problemer med bevægeapparatet, KOL-patienter og andre ting. Derfor er det vigtigt, at de får mulighed for 

at dyrke motion og holde både krop og sind i god form. 

 

LOF-Skolen har normalt 4 hold i Sundhedshuset i Randersgade. Jeg har kunnet finde mulige 

erstatningslokaler til 3 ud af fire. 

 

Til disse 3 hold vil jeg gerne ansøge om at få frikøbt følgende tider: 

Østerbrohuset: 

Danselokalet: 

Onsdage 9:00-11:00 i perioden 6/1-21 til 30/6-21. To timer pr. gang. Timeprisen er i følge BookByen 200 kr. 

i timen. 

Torsdage 15:00-17:00 i perioden 7/1-21 til 23/6-21. To timer pr. gang. Timeprisen er i følge BookByen 200 

kr. i timen. 

Fredage 14:00-16:00 i perioden 8/1-21 til 224/6-21. To timer pr. gang. Timeprisen er i følge BookByen 200 

kr. i timen 

 

I Træningscenter Langgadehus har LOF-Skolen 3 hold. Derfor vil jeg gerne ansøge om frikøb af følgende 

tider: 

Prøvehallen: 

Rytmisk Sal (1 sal i Prøvehallen): 

Mandage 14:45-16:45 i perioden 4/1-21 til 28/6-21. To timer pr. gang. Jeg har forgæves søgt efter en 

Timepris på dels BookByen og KulturK´s hjemmeside. 

Tirsdage 14:45-16:45 i perioden 5/1-21 til 29/6-21. To timer pr. gang. Jeg har forgæves søgt efter en 

Timepris på dels BookByen og KulturK´s hjemmeside. 

Torsdage 15:15-17:15 i perioden 4/1-21 til 28/6-21. To timer pr. gang. Jeg har forgæves søgt efter en 

Timepris på dels BookByen og KulturK´s hjemmeside. 
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Jeg håber, at vi efter sommer kan komme ind i Sundhedshusene igen. Men hvis dette ikke er tilfældet, så vil 

jeg også gerne ansøge om at de ovennævnte lokaler bliver mulige at booke via Foreningsportalen, således 

at vi kan fortsætte vores Nærgymnastikhold. 

 

Hav en dejlig dag. 

 

Med venlig hilsen 

Susan Sterup 

Kursussekretær 
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5. IOF 
Ansøger: IOF 
 

Ansøgning til frikøb af tider. 

IOF 66380 vil gerne søge om tilskud til leje af vores lokaler til IT-undervisning. 

Vi lejer et lokale i GMC. 

Vi benytter det til undervisning mandag til fredag fra kl. 10.00 til 16.30, med pause 13.00 – 13.30.  

Undervisningen kører hele året dog 4 ugers sommer pause i juli måned. 

Den nuværende leje er pr. kvartal kr. 15.222. Årligt 60.888. 

 

Ligeledes søger vi tilskud til varmtvandsbassin leje, vi benytter bassin på Herlev Hospital 

Vi benytter det mandag og fredag: 

Mandag fra kl. 16.00 til kl. 21.00 = 5 timer    Nuværende priser kr. 394 første time herefter kr. 113/t 

Fredag  fra  kl. 12.30 til kl. 14.30 = 2 timer    Nuværende priser kr. 394 første time herefter kr. 113/t 

Pris pr uge er pt. kr. 1.353. 

Vi bruger det ca. 32 uger årligt. Sæson går fra ultimo september til medium maj alt efter helligdage. 

32 uger =  kr. 43.296. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Henrik Bo Hansen 

Skoleleder 
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6. Tai Chi Chuan og Wuji Gong 
Ansøger: Tai Chi Chuan og Wuji Gong 
 

På vegne af foreningen for Tai Chi Chuan og Wuji Gong søger jeg hermed om frikøb af lejeudgifter til vores 

træning. 

 

Vi søger om: 

1/ permanent fritagelse for gebyr for leje af drengesalen på Guldberggades skole. Hver onsdag, hele 

skoleåret, kl 17-19 

(sats: kommunens satser, 20,- /time) 

 

2/ permanent fritagelse for gebyr for leje af gymnastiksale til ekstra træning i weekender. I 2019 og forår 

2020 lejede vi fx gymnastiksalen på Tove Ditlevsens skole 3 gange og Hallen 3 gange. ( Pris i alt 450 ,-) 

Det er vores ønske at kunne lave mellem 6-8 weekend-træninger à 2 timer hvert år. ( 3 efterår og 3 forår).  

  

3/tilskud til leje af lokale i Den Svenske kirke: vi oplever regelmæssigt at vores booking på i Guldberggades 

skole  

Bliver annulleret pga fælles aktiviteter eller Corona-restriktioner, da skolen selv skal bruge lokalet. Det 

betyder at vi må finde andet lokale til de dage, hvor reserveringen annulleres af skolen. 

Vi har fået mulighed for at  træne i den Svenske kirke men det koster 375,- kr. pr. gang (187,50 kr. pr time), 

se vedlagte tilbud. 

 

Årsagen til vores ansøgning: vi er en mindre forening med meget begrænset økonomi. Mange af vores 

medlemmer er pensionister med lav indkomst. 

De ekstra leje-udgifter vil blive pålagt medlemmerne og det bekymrer os, da det kan betyde fald i antal 

medlemmer. 
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7. Copenhagen Beachvolley 
Ansøger: Copenhagen Beachvolley 
 

Copenhagen Beachvolley (CPH) ansøger om: 

 

1) Tilskud til lokaleleje Hafnia-Hallen, 2021:  328.200,- (*) 

2) Tilskud til renovering af Ryparken, 2021: 115.000,- 

443.200,- 

 

(*) CPH ansøgte ved seneste ansøgningsrunde om 75% tilskud for både 2020 (=205.875,-) og 2021 

(=246.150,-). Der blev ikke tildelt støtte for 2020 begrundet i ansøgningsvilkår vi ikke kendte til ved 

ansøgningstidspunkt. Vi blev opfordret efterfølgende at ansøge fremadrettet. 

Vi søger derfor i 2021 om 100% tilskud.  

Stigningen fra 75-100% begrundes i en fortsat usikker 2020-2021 indendørs sæson med corona, hvor vi som 

forening oplever fald i både medlemsaktiviteter og events samt oplever større udgifter forbundet med 

opretholdelse af aktiviteter. 

      

Faciliteter & historik 

CPH’s formål er at udbrede idrætten for både spontane brugere samt tilbyde kvalitet og 
træningsfælleskaber for dedikerede medlemmer året rundt. 

 

Udgift til halleje og varme for Refshale-Hallen steg i perioden 2012-2018 til knapt 80% af foreningens 

økonomi uden tilskud af betydende art. Dette var ved at lukke CPH’s helårsaktiviteter og gjorde at man 
nedlagde den miljømæssigt ubæredygtige hal i 2018. 

Refshale-Hallen gav dog adgang 24/7 til 4 baner for foreningens medlemmer. 

Fra 2018 trådte man ved delvis kommunal advisering og halfordeling ind i den nybyggede Hafnia-Hal. Dette 

medførte en nedgang til 2-3 baner på ca. 80% af banetiderne. Dog var der primært kun adgang hverdage kl. 

17:00-23:00 samt weekender kl. 08:00-19:00. 

Siden 2007 har CPH drevet, udvidet og udviklet udendørsbaner i Ryparkens Idrætscenter til nu samlet 9 

baner stort – uden nævneværdig støtte til etablering og vedligehold. 

Motivering – støtte til lokaleleje, Hafnia-Hallen 

I 2018-2020 har CPH oplevet voksende pres fra både nye og gamle medlemmer om tilkøb af tid – særligt i 

vinterhalvår SEP-APR. Samtidigt har der været en prisregulering og samlet stigende budget brugt på tilkøb 

af flere af disse tider og udvidelse af åbningstider. 
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Fra efterår 2020 er yderligere tilkøbt alle morgentider 06:30-08:00, da alle tider 08:00-15:30 har været solgt 

til skoler.  

Fra et fald imod en konkurs med 80% af det årlige budget alene på halleje i Refshale-Hallen (indtil 2017) er 

udgiften nu atter stigende imod over 32% i 2018-2020. 

 

2017-18: 213.433,- (leje) = 25% budget i overgangsperiode fra Refshale-Hallen (37% inkl. RH) 

2018-19: 275.504,- (leje) = 32% budget  

2019-20: 274.500,- (kontrakt) = 32% budget 

2020-21: 328.200,- (kontrakt) (regnskabsår ej færdigt). Forventet stigning til 35%+ budget 

Tilkøb af tid HAR og ER essentielt for at opretholde CPH’s eksistens som helårsforening samt tilbud om faste 
træninger for ungdom, senior, elite. 

 

Dog er denne budgetpost igen voksende så stor at den atter låser CPH fast for at kunne udvikle kvalitet på 

medlemstilbud og supportere spontanidrætten. Her er der behov for at foreningens og idrættens 

momentum kan skabe flere muligheder i stedet for begrænsninger. 

 

Dette er ikke holdbart, hvorfor CPH ansøger om tilskud til halleje for kommende (2021) sæson. 

 

Motivering – støtte til vedligehold, Ryparken 

CPH har brugsret på området i Ryparken, hvor man selv finansierer vedligehold og tilgængelighed af baner 

for både medlemmer og spontane brugere. 

 

Det årlige forbrug af frivillighedstimer er anslået 250-400 persontimer. 

 

2020 har derfor medført ekstra stor nedslidning som følge af corona-situationen. Da beachvolley også 

udenfor foreningsregi var blandt de første 7 idrætsgrene, der var en del af 1. åbningsfase i København i 

april/maj, har rigtigt mange søgt ud i området. 

 

Man har derfor oplevet en skønnet 10-15% medlemsfremgang i sommerhalvår, mens spontan benyttelse er 

flerdoblet. Foreningen har iår været oppe på rekord 535 sommermedlemmer, som primært er aktive i 

Ryparken og som kun er toppen af isbjerget af brugerfladen. 

 

Frivillige kræfter og foreningens budget har hidtil kunne bære vedligeholdelse og skal fortsat være en del af 

CPH’s strategi om lokal forankring og den ”frivillige forskel”.  
 

Efter en ekstra travl og kaotisk sommer med ekstra aktiviteter og på trods af frivillige indsatser vurderes 

området dog så nedslidt at en ekstra indsats (udover vanlige frivillighedstimer) skal iværksættes. 
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Situationen for 2021 forventes på linje med 2020. Derfor vil et økonomisk tilskud til vedligeholdelse give 

afledte effekter på den frivillige konto samt områdets selvværd. 

 

Da området endnu ikke ligger under vedligeholdelsesplan for Ryparkens Idrætsanlæg eller kommune søges 

om støtte at genetablere baner og yderområder, så de er indbydende, funktionelle og ikke til fare for 

deltagere – både foreningens medlemmer samt spontane brugere. 

 

Pengene skal benyttes til tømmerarbejde med udskiftning af stolper, træværk og netstolper samt 

gartnerarbejde til genetablering af sand/græs grænser, fjernelse af brombærkrat, bevoksning i 

opvarmningsområder mm. 
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8. AH-Sport 
Ansøger: AH-Sport 
Ansøgning om frikøb af tider 

 

 Foreningens/aftenskolens navn:  

AH-Sport 

 Navn på sted: 

Mødelokale, Korsgade Hallen, Korsgade 29, 2200 København N 

+ 

Dansesal, Støberiet, Blågårds Plads 5, 2200 København N 

+ 

Bevægelseslokale 409, Kulturhuset Kapelvej 44, 2200 København N 

 

 Periode for lokaleleje, antal timer, timepris og antal gange: 

Januar til og med juni 2021 

Mødelokale, Korsgade Hallen - 6 gange á 2 timer à 500,00 kr. = 6000,00 kr. 

Dansesal, Støberiet – 12 gange á 1 time á 350,00 kr.  = 4200,00 kr. 

Dansesal, Støberiet – 1 x dagsarrangement á 4000,00 kr. = 4000,00 kr. 

Bevægelseslokale 409, Kapelvej 44 – 12 gange á 1 time á 250,00 kr.= 3000,00 kr.  

I alt                          17.200,00 kr.          

 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Lind-Hansen 

leder 

ahsport@ahsport.dk 
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9. AH-Sport 
Ansøger: AH-Sport og Korsgadehallen 
1. Ansøgning om forbedring af faciliteter i Korsgade Hallen og i foreningen AH-Sport. 

 
 I samarbejde ansøger Korsgade Hallen og foreningen AH-Sport om et ”Kombi-skumsæt med 18 

moduler”, der skal medvirke til at fremme trivsel, indlæring og – ikke mindst – børns motorik i 

alderen 2 – 6 år, så de får de bedste forudsætninger for dels at komme godt ”fra start” og 
grundlægge en sund fritidsinteresse, dels for at børnene får overskud i deres travle hverdag. 

 Budget i vedhæftet fil 

 Vi er to professionelle samarbejdspartnere – Korsgade Hallen og Familieskolen AH-Sport 

 Forbedringen dækker et behov for børn på Indre Nørrebro, som bliver stimuleret til indlæring, får 

glæde ved bevægelse og grundlægger en selvtillid i et differentieret læringsmiljø med uddannede 

undervisere og i samarbejde med børnenes forældre. 

 Gennemførelsen af projektet ved positiv behandling af ansøgningen + bestilling af ”Kombi-
skumsæt” + levering af samme vil være primo januar 2021. 

 

De bedste hilsener 

Hanne Lind-Hansen 

AH-Sport 

 

 

Budget for Familieskolens kloge og snusfornuftige hverdagsmotorik og trivselsfremmende tiltag i 2021 

Kombi-skumsæt med 18 moduler incl. moms:   49.993,75 kr. 
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2. Ansøgning om forbedring af faciliteter for børn på Indre Nørrebro. 
 
 Med trampoliner i alle indrettede baggårde, på legepladser og i haver, så er der kommet en øget 

fokusering på Springgymnastik, så børnenes færdigheder stimuleres og forbedres med, leg, glæde 

og sjov, og dertil lægger vi læring. Børnene elsker at være badutspringere og bevæge sig, fordi det 

er SJOVT, det er frit at tumle rundt. Dét vil Korsgade Hallen og AH-Sport i et samarbejde på 

Nørrebro gerne stimulere yderligere med en meget tiltrængt fornyelse og optimering af udtjente 

springredskaber, så en modernisering stemmer overens med børnenes færdigheder, øger 

sikkerheden, gør den pædagogiske læring endnu bedre og hjælper børnene på vej til at få en bedre 

og mere sikker motorik og kropsbevidsthed. Alt i alt bliver resultatet - børn med et højere selvværd, 

en daglig glæde ved bevægelse og positive interesser i fællesskab med andre børn i lokalområdet, 

som de ikke nødvendigvis går i skole sammen med. Nye bånd og nye venskaber bliver etableret.  

 Budgettet er vedhæftet 

 Korsgade Hallen og AH-Sport har indgået et samarbejde for at gøre Korsgade Hallen til en 

smeltedigel for leg, bevægelse, sjov og glæde i fornuftige og kloge pædagogiske rammer med 

uddannede undervisere. 

 Forbedringerne dækker en højere trivsel og glæde blandt børn på Indre Nørrebro i alderen 6 – 12 

år, som overflytter legen fra ”havetrampolinen” til fortsat leg, men med fokus på optimering af 

springfærdigheder på en moderne Airtrack, skumplint, talterninger og bogstav-ærteposer til brug i 

opvarmningen og på at blive endnu dygtigere i et sjovt ”undervisningsmiljø” med kvalificerede 
lærere, som underviser differentieret ud fra det enkelte barns evner og behov. 

 Positivt svar og godkendelse af ansøgning -> bestilling af redskaber -> levering af redskaber -> 

januar 2021 

 

Med venlig hilsen og på vegne af Korsgade Hallen & AH-Sport 

Hanne Lind-Hansen 

 

Budget til forbedring af faciliteter i Korsgade Hallen og i foreningen AH-Sport 

AirTrack 30 Springbane inkl. moms           22.498,75 kr. 

Kompressor model Bravo+ inkl. moms            1.248,75 kr. 

Vogn til AirTrack inkl. moms               4.998,75 kr. 

Manometer inkl. moms                   623,75 kr. 

Skandia byggeplint 3-delt inkl. moms            6.999,00 kr. 

Terning i softskum 10 sidet med tal x 2 á 73,75 inkl. moms        147,50 kr. 

Ærteposer med bogstaver x 2 á 248,75 kr. inkl. moms           497,50 kr. 

I alt                                       37.014,00 kr.  
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10. Basement 
Ansøger: Basement og foreningen Talk Town 
HVAD ER BASEMENT  

Basement er Københavns relancerede undergrundskulturscene med fokus på de nye kulturelle 

strømninger, morgendagens kulturskabere og fremtidens musik. Basement er platformen for tidens nye 

kulturelle udtryk og byens finurlige kulturmiljøer og giver plads, hvor der før ikke var rum. Det unikke ved 

Basement er, at miljøerne der henvender sig, er selvkørende. Som ansatte er vi blot kuratorer for 

miljøerne, så vi sikrer mangfoldighed og eksperimenter.  

Basement er en rå industriel kælder på Vesterbro lige ved Metroen og som nabo til VEGA. Basement er en 

udvidet kulturscene der er rammerne og katalysator for Københavns kreative. Når man henvender sig til 

Basement med gode idéer, står man selv for indholdet og Basement står for rammerne.  

OPTIMERING AF SCENEUDSTYR  

I det ca. 200 kvm med højt til loftet kælderrum ønsker vi at have alt grundlæggende udstyr, så Basement 

kan rumme alle kulturelle udtryk med fleksibel/mobil scene, fast bar, backstagelokale, lys og lyd.  

Den nuværende scene og det nuværende tekniske udstyr er arvestykker fra hhv. et brugt udendørsanlæg 

fra Huset i Hasserisgade, Aalborg og fra Kraftwerkets Galore Festival (2012). Det bærer i høj grad præg af 

festival- og udendørsbrug.  

Vi har senest investeret i en ny lyspult, da en brugervenlig lyspult og godt udstillingslys vil gavne mange af 

vores kulturaktører og foreninger - lige fra Teater Vølven, Bed Side Productions, Talk Town Festival, 

Vesterbro Radio, Råt København til dødsmetalkoncerterne og technofesterne. Men vores lamper er gamle 

og trætte. Dem står vi nu tilbage med, samt et udtjent lydanlæg i en betonkælder uden akustikregulering. 

Scenen er tung og skæv med forkerte ben og er meget produktionstung at sætte op, pille ned, flytte på og 

om-modulere. Det matcher ikke rigtig det fleksible og mangfoldige event space som Basement er, og som 

de københavnske kulturaktører behøver.  

Målsætningen er at have de samlede forbedringer færdige til foråret 2021.  

ØKONOMI  

Anslået behov:  

• Akustikregulering: 40.000, -  

• Nyt lydanlæg (pult 50.000 + monitors 50.000): 100.000, -  

• Flytbar scene 60.000, -  

• Lamper: 50.000, -  

 

I alt 250.000, -  

Vi håber, I vil imødekomme vores ansøgning og vil se frem til jeres svar! Med venlig hilsen,  
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11. Inclusion In Dance Foundation 
Ansøger: Inclusion in Dance Foundation  

 

Ansøgning til forbedring af faciliteter. 

Jeg skriver til jer på vegne af vores forening Inclusion in Dance Foundation.    Danse timerne afholdes i 

Danssal i Institut for Idræt og Ernæring KØBENHAVNS UNIVERSITET (NEXS), Nørre Allé 51, 2200 København 

om tirsdag fra kl. 16:30 til 18:30; ons. fra 17:30 til 19:30. fre. fra 16:30 til 19:30, og søn. fra 11:00 til 15:00. 

Jeg vil ansøge om dansevinyl 8x10 meter til vores danseskolen. Vores forening vil gerne forbedre og 

indrette dansegulvet med vinyl ud fra sikkerhedsmæssige årsager. Vi mener, at dansegulvet er glat og det 

bliver forsvarligere hvis børn danser på dansevinyl.  Man behøver ikke dække hele salen, kun …en del  af 

den og vi kan rulle dansevinyl ned og op når det bliver nødvendigt.   

Andre danseforeninger vil også være i stand til at bruge denne forbedring til at forbedre kvaliteten af deres 

klasser. 

 

Vi vil gerne købe dansevinyl så snart som muligt og Prisen bliver ca. 9320 kr. 

Jeg vedlægger link til en webside https://www.lightpartner.dk/twotone-dansevinyl-sort-hvid-2-x-20m.html 

og et billede. 

Jeg at vedlægge dermed link og størrelsen. 

 

På forhånd tak 

 

MVH.    

Formand Konstantin Petukhov 

Inclusion in Dance Foundation 

  

https://www.lightpartner.dk/twotone-dansevinyl-sort-hvid-2-x-20m.html
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12. Schelenborg FC 
Ansøger: Schelenborg FC og Gerbrandskolen 
 

Ansøgning om midler til indkøb af minifodboldmål til Gymnastiksal 1 på Gerbrandskolen 

Vores nyetablerede ungdomsfodboldforening Schelenborg FC, har med succes fået engageret en række 17 

årige drenge, der ellers var faldet lidt ud af den etablerede foreningsidræt.  

De unge drenge har over sommeren haft stor glæde af at deltage i DAI’s fodboldturnering, men har især i 
vinterhalvåret brug for en sal hvor de kan træne og holde sig aktive. 

Vi er derfor utrolig glade for, at det er lykkedes os at blive optaget som forening i Københavns Kommune og 

at vi har fået tildelt en resttid på Gerbrandskolen i deres Gymnastiksal til ”fodbold med filtbold”. 

Desværre har gymnastiksalen ikke små fodboldmål, hvilket gør træningen i salen mindre attraktiv. 

Gerbrandskolen har ikke I deres budget for idræts faciliteter midler til indkøb af fodboldmål 

Vi vil derfor gerne sammen med Gerbrandskolen ansøge om 2500 kr. til at indkøbe små fodboldmål til 

salen. Fodboldmålene vil blive opmagasineret på skolen og blive skolens ejendom, så både skolebørnene på 

skolen og andre foreninger der benytter salen kan få glæde af målene fremover. 

Mvh. Simon Schou 

Schelenborg FC 

  



19 
 

13. Hafnia-Hallen 
Ansøger: Hafnia-Hallen, Cph Beachvolley, Diramo Volley, PAN-volley, Rysensteen 

Gymnasium, Kirsebærhavens Skole, Ajax København, Københavns Idrætsefterskole (KIES), 

KBH Syd, BK Frem, Fremad Valby, Valby Boldklub og Boldklubben Hellas 
 

Ansøgning om tilskud fra Forenings- og aftenskolepakken 2020  

Hafnia-Hallen er en kommunal hal i Københavns Kommune, der huser en lang række københavnske 

foreninger og folkeoplysende aktiviteter. Hallen drives i det daglige af S/I Hafnia-Hallen.  

Hafnia-Hallens strandhal oplever en meget stor stigning i besøgstal. Strandhallen består som udgangspunkt 

af 3 indendørs beachvolleybaner, hvor fire københavnske foreninger, Cph Beach, Diramo Volley, PAN-volley 

og KSI, benytter hallen til beachvolley. Men hallen bliver i dagtimerne også brugt flittigt af forskellige 

københavnske skoler (særligt Kirsebærhavens Skole, Københavns Idrætsefterskole) og gymnasier 

(Rysensteen Gymnasium).  

Vores mange foreninger og skoler ønsker sig samstemmende forskellige opgraderinger af strandhallen. Vi 

har følgende ønsker til udstyrsstøtte til vores foreninger i hallen:  

1. En solskærmsløsning til vinduespartierne mod hallens sydside.  

Hallens sydside savner solafskærmning på tre vinduespartier, når der spilles beachvolley. Behovet er særligt 

akut her i efterårs/vintermånederne, da solen står lavt på himlen og dermed blænder halvdelen af hallen.  

Der ansøges om solafskærming (gardinløsning) af tre vindues partier (7,5 x 3,6 m x 3): 30.000 kr. ekskl. 

montering.  

Hafnia-Hallen vil kunne bidrage med udgift opsætningen som forventes at koste 6.000 kr.  

Tilskuddet søges i samarbejde med Cph Beach, Diramo Volley, PAN-volley og Rysensteen Gymnasium.  

2. Opbevaringsreoler til tasker og tøj  

Da strandhallens tre baner nu er blevet delt op pga. coronarestriktionerne er der opstået et behov for 

reolplads på alle 3 baner. Tidligere kom alle gæster i hallen ind via én samlet indgang på bane 3, hvor der 

allerede er opsat et reolsystem. Men dette er ikke længere muligt pga. forsamlingsforbuddet og derfor 

søges til midler til opsætning af opbevaringsreoler ved hver indgangsdørene til de to baner, der mangler 

reolopbevaring.  

Der ansøges om midler til to reolsystemer til opbevaring af tasker og tøj under træning: 20.000 kr.  

Tilskuddet søges i samarbejde med CPH Beach, Diramo Volley, PAN-vollye, Rysensteen Gymnasium og 

Kirsebærhavens Skole.  

3. Mobile musikanlæg til idrætsundervisning og træning  

Vi oplever en stor efterspørgsel efter mobile musikanlæg både til undervisningssituationer for vores mange 

folkeskoleklasser og fra flere foreninger, som kommer i hallen fast. Vi har i dag ikke fast musikanlæg i hallen 

og skønner derfor, at mobile musikanlæg vil være den bedste og billigste løsning.  
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Der ansøges derfor om tilskud til indkøb af 3 mobile musikanlæg (Soundboks) til i alt 13.500 kr. ekskl 

moms.  

Tilskuddet søges i samarbejde med Ajax København, Københavns Idrætsefterskole (KIES), KBH Syd, CPH 

Beach.  

4. Mobiletelte for hallens forhal som opholdssted under forsamlingsforbuddet.  

Hafnia-Hallen oplever et pres på vores nuværende sociale mødesteder pga. forsamlingsforbuddet. Det har 

betyder, at vi har været nødt til at indskrænke den normale indendørspladsnormering betydeligt. Da 

Hafnias ydrehal ikke er opvarmet, betyder det, at vi mangler pladser til vores mange udøvende gæster og 

forældre på en forsvarlig måde. Derfor vurderer vi sammen med flere klubber, at en midlertidig løsning 

kunne være at sætte 3 opvarmede ”opholdstelte” op i hallens store (med uopvarmede) forhal.  

Der ansøges om tilskud til indkøb af 3 opholdstelte, som kan varmes op, så flest mulig kan opholde sig 

forsvarligt i hallen i vintermånederne. I alt søges om 21.000 kr. ekskl. Moms.  

Hafnia-Hallen vil selv kunne bekoste belysning, en varmeløsning og siddepladser til i alt 7.000 kr.  

Beløbet søges i samarbejde med Ajax København, BK Frem, CPH Beach og Fremad Valby.  

5. Hegn til optimering af facilitetsudnyttelse  

Hafnia-Hallen råder over én stor indendørs kunstgræsbane (55 x 44 m). Som situationen er pt., må denne 

store bane kun benyttes af én klub ad gangen pga. forsamlingsforbuddet. Normalt kan to forskellige hold 

dele bane – hvormed facilitetsudnyttelse bliver dobbelt så stor. Der søges om tilskud til at indkøbe et 

byggehegn (i alt 46 m.), så hallen kan deles op i to forsvarlige zoner, og der dermed fortsat kan spilles 

fodbold for vores normale gæster i hallen. I alt søges der om 5.000 kr. til et byggehegn.  

Tilskuddet søges i samarbejde med BK Frem, Fremad Valby, Valby Boldklub og Boldklubben Hellas  

Vi håber, I kan imødekomme vores ansøgning til opgradering af udstyr, der kan understøttet vores 

foreninger i Hafnia-Hallen bedst muligt. 
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14. Hafnia-Hallen 
Ansøger: Hafnia-Hallen, Rysensteen Gymnasium og Copenhagen Beachvolley 
Ansøgning om tilskud fra Forenings- og aftenskolepakken 2020  

Hafnia-Hallen er en kommunal hal i Københavns Kommune, der huser en lang række københavnske 

foreninger og folkeoplysende aktiviteter.  

Hafnia-Hallens strandhal (Hafnia-Beach) består af 3 indendørs beachvolleybaner, hvor fire københavnske 

volleyballforeninger, CPH Beach, Diramo Volley, PAN-volley og KSI, benytter hallen til beachvolley. Hallen 

bliver derudover i dagstimerne også brugt flittigt af forskellige københavnske skoler (særligt 

Kirsebærhavens Skole, Ålholm Skole og Københavns Idrætsefterskole) og gymnasier (Rysensteen 

Gymnasium, Sankt Annæ og KBH Syd).  

En central del i beachvolleytræning er blevet brugen af video til at optimere træningsøvelserne. 

Beachvolleytræning handler i høj om repetition og justeringer i træningsøvelserne. CPH Beach, Hafnia-

Hallen og Danmarks Idrætsforbund lavede i sensommeren et pilotprojekt med opsætning af 2 

videokameraer og en stor skærm på én af hallens baner for at afprøve den nye træningsmetode og nye 

undervisningsmuligheder. Feedbacken fra både klubberne, grundskolen og gymnasierne har været meget 

positiv og vi ønsker nu sammen med dem at udvide mulighederne for videoundervisning alle tre 

beachvolleybaner.  

CPH Beach, Rysensteen Gymnasium og Hafnia-Hallen søger derfor om tilskud til en udvidelse af det 

nuværende video-setup til strandhallens øvrige 2 baner.  

3 skærme: 100000,-  

2 delaybokse, der styrer hver banes signaler fra kameraerne: 40000,-  

3 kameraer: 60000,-  

Yderligere IT-udstyr: 15000,-  

Montering og opsætning: 40000 kr.  

Samlet: 255000,-  

Hafnia-Hallen og CPH Beach vil hver kunne stille 10 % i medfinansiering til projektetsrealisering - i alt 51000 

kr.  

Derfor søges der tilskud på 204000 kr.  

Ovennævnte foreninger samt Rysensteen Gymnasium ønsker sig samstemmende denne opgradering af 

strandhallen.  

Vi håber, I kan imødekomme vores ansøgning til opgradering af udstyr, der kan understøttet vores 

foreninger i Hafnia-Hallen bedst muligt.  
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15. Gymnastikforeningen ODK Nord 
Ansøger: Gymnastikforeningen ODK Nord, Utterslev Skole og Kildevældsskolen 
Ansøgning Forenings- og aftenskolepakken  

Gymnastikforeningen ODK Nord søger hermed om tilskud til at forbedre gymnastikfaciliteter på Utterslev 

Skole og Kildevældsskolen. Det drejer sig om hjælp til at købe nye gymnastikredskaber og lignende 

forbedringer.  

Vi forventer naturligvis i årene fremover at forsætte med gymnastikaktiviteter på de to skoler, og ODK ejer i 

forvejen en stor del gymnastikredskaber på de skoler, som vi har bekostet af egne midler. De redskaber 

bliver løbende vedligehold af os som forening, og det er natuligvis også vigtigt, at de nye redskaber 

fremover bliver vedligeholdt, ligesom ODKs egne redskaber fortsat vedligeholdes. Det gør vi opmærksom 

på, fordi skolerne kun selv i begrænset omfang vedligeholder egne gymnastikredskaber.  

Generelt kan forventes 6-10 ugers leveringstid for gymnastikredskaber. De angivne priser er inkl. moms og 

fra Eurogym. For Utterslev Skole, Idrætshallen er også hentet priser fra PE-Redskaber.  

Der søges til forbedringer for i alt 80.251 kr.  

Utterslev Skole, Idrætshallen  

Ønsker om indkøb:  

1 stk. Saltoplint 130 x 80 x 70 cm 4.325 kr. / 5.188 kr.  

1 stk. Nedspringsmåtte med støddæmperplade, 400 x 200 x 30 cm. 16.740 kr. / 16.500 kr.  

I alt: 21.065 kr. / 21.688 kr.  

De nuværende 2 nedspringsmåtter på stedet er ejet af skolen og kan sikkerhedsmæssigt ikke anvendes af 

større børn, juniorer og voksne, da de er alt for bløde. Man vil ”gå igennem” måtten ved højre spring. 
Derfor ønskes en ekstra ny nedspringsmåtte af normal og holdbar gymnastikkvalitet.  

Ønsket om redskaberne er afstemt med skolens ledelse.  

Utterslev Skole, Multisalen  

Der er en problemstilling med brug af musikskabet, da skolen aflåser skabet med egen lås, så der ikke er 

adgang for foreninger. Multisalen har en 8 m bred spejlvæg og er velegnet til rytmisk gymnastik og dans, 

hvor god musikkvalitet er ekstra vigtigt. Vi foreslår, at musikskabet deles op og med to låger, så skolen kan 

aflåse løse mikrofoner og lignende dyre objekter. Men med den anden ulåste låge kan man tilgå forstærker 

og jackstik for musik.  

Forventet ombygningspris: 5.000 kr.  
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Kildevældsskolen, Idrætssal A og B  

Både Gymnastikforeningen ODK Nord og DUI Østerbro har gymnastikaktiviteter i de to sale, som oftest 

anvendes som én hal. Men det er kun ODK, som ejer redskaber på stedet, som naturligvis også anvendes af 

DUI og skolen.  

Ønsker om indkøb:  

1 stk. Mindre airtrack 900 x 210 x 33 cm. med blæsere, og vogn: 34.063 kr.  

1 stk. MD Børnetrampolin med 28 fjedre og Rossdug 16.500 kr.  

1 stk Overgangsstykke airtrack nedspringsmåtte 3.000 kr.  

I alt: 53.563 kr.  

Skolen har en stor airtrack i forvejen, men den er tung at håndtere for skolen og for børnehold med mindre 

børn, så den bliver ofte fravalgt at tage ud til brug. En sådan stor airtrack vejer typisk 130 kg. Den er dog 

fortsat god at bruge for større børn, juniorer og voksne. En mindre airtrack vil veje under det halve, og den 

vil også kunne anvendes af større børn.  

ODK ejer en trampet på stedet, men den er af en meget gammel Virklund type, og den er dels udslidt, og 

dels lever den ikke op til tidens standard. Derfor ønskes en ny.  

Ønsket om redskaberne er afstemt med skolens idrætsansvarlige lærer.  

Referencer  

Priser kan findes på PE-redskabers hjemmeside: https://trampolin.dk/  

Vedlagt findes også tilbud fra Eurogym. 
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16. Amager SK 
Ansøger: Amager SK og Sundbyøsterhallen 
Den gode idé 

Fitness og fællesskab for alle skal samle lokale unge og voksne fra Sundbyøster i meningsfulde 

motionsfællesskaber på tværs af køn, alder og forudsætninger. Ved at omdanne to gamle omklædningsrum 

og et slidt materialelokale i Sundbyøsterhallen til et attraktivt motions- og fitnesslokale, ønsker vi at skabe 

et nyt åbent mødested, hvor forældre til børn i håndboldklubben, unge fra lokalområdet og seniorer i de 

nærliggende bebyggelser kan mødes og dyrke motion sammen i en fleksibel og uformel ramme. Når de 

fysiske rammer er på plads, etablerer vi nye aktiviteter og træningstilbud i idrætsforeningen Amager SK 

målrettet forskellige målgrupper i lokalområdet. 

 

Projektets fysiske rammer 

Sundbyøsterhallen er en kommunal idrætshal fra 1978. I tilknytning til hallen er der opført klublokaler og 

omklædningsfaciliteter. Med seks omklædningsrum til bare én enkelt idrætshal har det i en årrække været 

tydeligt, at omklædningskapaciteten langt overstiger behovet. Derfor ønsker vi med projektet at 

sammenlægge to omklædningsrum og et materialerum til et motions- og fitnesslokale af en samlet 

størrelse på 110 M2. Det nye motions- og fitnesslokale placeres i umiddelbar tilknytning til idrætshallen, så 

der skabes sammenhæng, synergi og synlighed mellem aktiviteterne i hallen og aktiviteterne i motions- og 

fitnesslokalet. Samtidig arbejdes der med at aktiviteterne bliver synlige og inviterende for forbipasserende 

og øvrige brugergrupper på og omkring Sundbyøster Plads. 

 

Det omfatter projektet 

Projektet består af tre faser, som gennemføres etapevist. Første fase indeholder etablering af de 

grundlæggende fysiske rammer, som muliggør motionsaktiviteter og nye fællesskaber for lokale borgere. 

Anden fase indeholder indkøb af fitnessudstyr, indretning af lokalet samt udvikling af aktiviteter, frivillig 

organisation og uddannelse af trænere, mens tredje fase er en videreudvikling af de fysiske rammer, 

herunder en styrkelse af samspillet med de omkringliggende uderum og en forbedring af 

adgangsforholdene for brugerne. Fase 1 og 2 er nødvendige for at realisere projektet, mens fase 3 vil styrke 

samspillet med lokalområdet væsentligt med bedre wayfinding og samspil mellem anlæg og uderum samt 

visuel identitet i fitnesslokale og ankomstområde. 
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Der ansøges om støtte til fase 1 (i alt 975.000 kr.), mens fase 2 gennemføres og finansieres af 

idrætsforeningen Amager SK (i alt 350.000 kr.), som også vil være den frivillige organisation, som driver 

aktiviteterne i faciliteten. Fase 3 søges finansieret via puljer og fonde. 

 

Ift. fase 1 søges der konkret støtte til: Nedbrydning af indvendige vægge, nedtagning af vandinstallationer 

og gulvafløb, tilpasning af radiationer og ventilation, afretning og ensretning af gulve, etablering af 

akustiklofter, pudsning af vægge samt etablering af stikkontakter og div. el-arbejde. 

Organisering af projektet og involvering af frivillige 

 

Den lokale idrætsforening, Amager SK er omdrejningspunkt for projektet. Foreningen har siden 1991 haft 

aktiviteter på og omkring Sundbyøster Plads med et særligt fokus på at være en forening med plads til alle 

og et stærkt lokalt tilhørsforhold og samlingspunkt for børn og unge. Amager SK er i vækst og har i dag ca. 

570 medlemmer og mere end 100 frivillige som driver klubben. Projektledelsen placeres hos en frivillig 

projektgruppe under bestyrelsen i Amager SK, og vil have ansvaret for projektets fremdrift og udvikling af 

de fysiske rammer i tæt samarbejde med Københavns Kommune og øvrige aktører. Samtidig har 

projektgruppen ansvaret for at udvikle de aktiviteter og den organisering, som fremadrettet skal drive 

aktiviteterne i motions- og fitnessfaciliteten. Det gælder bl.a. udvikling af træningstilbud og rekruttering og 

uddannelse af frivillige trænere. 

 

Relationen til lokalsamfundet 

Sundbyøsterhallen ligger midt på Sundbyøster Plads - hjertet i bydelen Amager Øst. Pladsen summer af liv 

året rundt og udgør et afgrænset byrum, som i dag huser en række fællesfunktioner. Det gælder bl.a. 

områdets store legeplads og de rekreative opholdsområder, hvor børnefamilierne samles, de aktive 

uderum for Sundbyøster Skole med skatefaciliteter og boldbure, hvor de unge hænger ud, bænke til 

ophold, hvor lokale mødes samt dagligvarebutikker, hvor børn, unge og voksne køber stort og småt. Med 

en placering midt på pladsen udgør Sundbyøsterhallen et naturligt omdrejningspunkt for en række 

aktiviteter og møder af både formel og uformel karakter, og med projektet ønsker vi at styrke dette samspil 

yderligere. Amager Øst er en blandet bydel med ca. 42.000 indbyggere, og der findes ikke i dag et lignende 

foreningsbaseret fitnesstilbud i bydelen. 
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Sundbyøster Plads ligger midt i et blandet byområde, hvor ressourcestærke borgere og borgere med 

forskellige livsudfordringer bor side om side. Unge på kanten hænger ud på og omkring Sundbyøsterhallen, 

og med projektet ønsker vi at invitere de unge ind i et idrætsfællesskab. Fitnessfaciliteter i hallen vil styrke 

mulighederne i det sociale partnerskab mellem Københavns Kommune og Amager SK. 

 

Motions- og fitnesslokalet og samspil med øvrige funktioner i Sundbyøsterhallen 

I Sundbyøsterhallens nordvestlige hjørne ligger to omklædningsrum, (A) + (B) som i dag er ubenyttede. 

Lokale (C) bruges delvist som materialeopbevaring, men materialerne kan med fordel samles i de store 

depoter til højre for det nye motions- og fitnesslokale. 

 

Med placeringen i hallens nordvestlige hjørne vil aktiviteterne i motions- og fitnesslokalet være synlige fra 

både Sundbyøster Plads samt fra Parmagade, hvor der er hektisk aktivitet og et flow af brugere af hallen, 

skolen, pladsen og supermarkederne. 

 

Lokalet vil samtidig være synligt og tilgængeligt direkte fra hovedindgangen i hallen, ligesom den 

gennemgående forbindelseslinje fra cafeen mod syd vil sikre, at cafegæsterne kigger mod fitness-lokalet, 

når de forlader cafeen. Omklædningsrummenes placering umiddelbart op af motions- og fitnesslokalet gør, 

at øvrige brugere af hallen får en naturlig berøring med fitnesslokalet. 

 

Stærke fællesskaber for alle 

Amager SK er inde i en rivende udvikling med stor medlemsvækst. Langt de fleste er nye børn- og 

ungemedlemmer, men der er også kommet flere voksne og seniorer til de seneste år. Det er klubbens 

ambition at være et samlingssted for hele lokalområdet og tilknytte flere frivillige ressourcer til klubben i de 

kommende år. Amager SK skal være et sted hvor fællesskabet kommer først og hvor der er plads til alle. 

 

Det er denne fortælling, som et nyt fitness- og motionslokale vil blive en del af. Vi vil bruge motions- og 

fitnessaktiviteterne til at styrke fortællingen om alle de meningsfulde idrætsaktiviteter, som samler folk og 

bringer dem tættere sammen, som giver gode oplevelser, smil på læben og som bidrager til at udvikle 

sociale og aktive mennesker, som tager ansvar for sig selv og hinanden i lokalområdet. 
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Gennem projektets forskellige faser vil vi løbende bruge forskellige anledninger til at kommunikere denne 

grundfortælling. Det gælder også, når lokalet står klar til indvielse, de nye trænere er rekrutteret og 

uddannet og vi skal markedsføre nye hold og aktiviteter til unge og voksne i lokalområdet. 
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17. Musikforeningen Bedrock 
Ansøger: Musikforeningen Bedrock 

 
Vedr. ansøgning om forbedringer af foreningens lokaler 

Hermed ansøger den folkeoplysende musikforening BEDROCK, Forenings- og aftenskolepakken, om 

25.000,- kr. til optimering og forbedring af foreningens lokaler/faciliteter, ved opsætning af akustiske 

paneler i 3 lokaler. 

Musikforeningen BEDROCK blev stiftet i år 2001. Foreningen har 80-100 medlemmer årligt og råder over 9 

lokaler fordelt på 3 dækningsgrave. 

Foreningens lokaler er kuppelformede og støbt i beton (se vedhæftede billede). Lokalerne giver derved 

udøvende musikere mange udfordringer med hensyn til uønsket resonans. 

Projektbeskrivelse: 

Medlemmer af musikforeningen BEDROCK spiller musik i foreningens lokaler. Samtidig kan foreningen 

tilbyde medlemmer at indspille deres musik med foreningens udstyr. Ved at opsætte akustiske paneler i 3 

lokaler, ønsker foreningen at optimere forholdene for udøvelse af disse aktiviteter. 

Medlemmer af foreningen opsætter panelerne. Hovedstadens Beredskab fører tilsyn med at det udførte 

arbejde overholder de brandtekniske krav. Projektet forventes gennemført 01.04.2021. 

Budget: 

Indkøb af akustikpaneler 25.000,-kr 

Bestyrelsen står gerne til rådighed med yderligere oplysninger 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen 

Henrik Simonsen 
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18. Foreningen MusMik 
Ansøger: Foreningen MusMik 
 

MusMik søger tilskud til to særskilte projekter der hver især kan løfte MusMiks rammer:  

1: Børnevioliner til violinhold. Violinholdene vil være en udvidelse af foreningens virke. Denne udvidelse 

går i direkte tråd med foreningens øvrige aktiviteter og der er forhåndsefterspørgsel til aktiviteten. 

Violinholdene kræver at der ved holdstart er en violin til hvert deltagende barn, hvorfor opstartsudgiften 

for MusMik vil være meget høj for disse hold. Indkøb af violinerne er en forholdsvis stor udgift for at starte 

to nye hold op og udgiften vil langt overstige et. evt. overskud for holdet. Violinerne vil dog kunne bruges 

fremover til mange fremtidige hold og vil kunne komme mange børn til gavn.  

2: Ventilation med varmegenvinding. Ventilationen vil give et bedre indeklima i foreningens lokaler, 

spare på varmeregningen og vil dertil under covid være et stort aktiv til bekæmpelse af evt. 

smittespredning. Dette projekt søges også i Foreningspakken med støtte til ekstraordinære coronaudgifter. 

MusMik fik ved førespørgsel hos Peder Stig Andersen, anbefalet at søge begge puljer. Vi ved dog ikke om 

ansøgningen til ventilation vil blive accepteret af ”covid relaterede udgifter-puljen”, da udgiften endnu ikke 
er afholdt.  

1: Violiner til violinhold.  

Tidsestimat:  

Inden for en uge efter godkendt tilskud vil MusMik kunne slå violinholdene op og sende information ud til 

medlemmerne. Holdene vil herefter kunne starte op indenfor 1 til maximalt 2 måneder. Herefter vil 

MusMik løbende kunne fortsætte og afholde violinhold, uden tidsbegrænsning.  

Tilskud til indkøb af børneviolinerne, vil være nok til at holdene kan fortsætte rigtig, rigtig mange år ud i 

fremtiden.  

Kort Om MusMik og udvidelse med børneviolinhold  

Foreningen MusMik Musikskole har førinstrumental musikundervisning, ofte kaldet rytmik, på hold for 

børn og babyer i alderen 2 mdr. -6 år. Musikkens grundelementer indlæres i en social undervisningsform 

der foregår som leg og kreativitet.  

Vores undervisere er konservatorieuddannede musikpædagoger, hvilket bidrager til et højt fagligt niveau.  

Vi har et stort ønske om at udvide med hold som tilbyder en kombination af ovennævnte rytmikform, 

sammen med decideret begynder violinundervisning for små børn i alderen omkring 3-6 år. Der har vist sig 

at være stor interesse blandt vores medlemmer, for sådanne hold og vi har en særdeles egnet underviser 

(musikpædagog og violinist) som kan varetage holdene.  

For at kunne starte violinhold op, kræver det dog at vi har violiner til rådighed for hvert barn på holdene. 

For langt de flestes vedkommende, vil disse hold være barnets allerførste møde med violinen og derfor 

også en fantastisk mulighed for at afprøve om violinen er et instrument barnet har lyst til at fortsætte med. 

For at give så mange som muligt denne mulighed, vil vi gerne tilbyde holdene uden at barnet på forhånd 

behøver at eje og medbringe sin egen violin.  
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De foreslåede børnevioliner ligger i det billigste prisleje der kan fås. De er af en acceptabel kvalitet, men de 

medfølgende strenge er af meget ringe lydkvalitet og skal udskiftes med en bedre kvalitet strenge fra start 

af. Derudover vil der være en del slid på strengene, hvorfor vi har beregnet indkøb af ekstra strenge til 

opstartsholdene.  

Vi søger til 13 violiner, som under covid vil kunne dække to små hold, hvor hvert barn er ene bruger af 

violinen mens de går på et hold og efter covid vil violinerne være nok til flere fuldt bookede hold (hvor 

violinen godt kan bruges flere gange om ugen af forskellige børn). Vores normale maksimum hold størrelse 

(når der ikke er covid) er 11 børn. Derudover er det godt at have en ekstra violin eller to i overskud, hvis 

strengene springer på èn undervejs i undervisningstimen (strengene kan ikke udskiftes undervejs i en 

holdtime) eller hvis en violin skulle gå i stykker.  

 

2: Indkøb og opsætning af ventilation med varmegenvinding:  

Tidsestimat: Vi har fundet en egnet ventilation og en elektriker der på en til to dage kan sørge for 

opsætningen. Derudover et firma der med få dages varsel vil kunne udvide hullet i muren med diamantbor. 

Vi regner derfor med at ventilationen vil kunne sættes op og være i brug indenfor maximalt en til to uger 

fra godkendelse af projektet. Herefter burde den kunne køre i mange år. Filteret kan tages ud og vaskes.  

Beskrivelse: 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 mindsker varmespildet med op til 85%. 

Ventilationen vil være et stort aktiv for varmeregningen, indeklimaet og dertil også mindskning af 

smitterisiko i lokalerne, både nu under covid, men også under normale forhold.  

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

der er en del deltagere, både voksne og små børn. Vi har derfor brug for en 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, hvilket ikke er super behageligt og dertil kommer til at koste en del på 

varmeregningen. Vores lokaler har allerede et ventilationshul med ventil (som ikke giver aktiv/stor 

udluftning) i opholdsrummet. Dette rum bruges af medlemmerne til blandt andet 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 rumstørrelse op til 20m2 (svarende nogenlunde til opholdsrummets størrelse). 
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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 rumstørrelse op til 40m2.  

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.  

MusMik har egne lejede lokaler. Vi har holdt til i disse lokaler siden 2009 hvor MusMik startede (MusMik 

blev lavet om til en forening i 2011). Vi regner med at blive i lokalerne i rigtig mange år endnu og regner 

med at en ventilation med varmegenvinding økonomisk vil indtjene sig selv via. mindsket varmeforbrug. 

 



33 
 

19. Lille Skole for Voksne 
Ansøger: Lille Skole for Voksne 
Ansøgning til Forenings- og aftenskolepakken  

Der søges om forbedring af faciliteter.  

Kort beskrivelse af projekt  

Lille Skole for Voksne (en aftenskole for psykisk sårbare voksne og voksne med sindslidelser) søger penge til 

en udskiftning og modernisering af tv-skærm m. tilhørende højttalere, chromecast og bærbar computer i 

to af skolens undervisningslokaler.  

 

 Hvem er med i ansøgningen?  

Lille Skole for Voksne er eneansøger. Vi bor i lejede lokaler i Vanløse. Penge til vedligehold og 

nyanskaffelser er så godt som ikke eksisterende.  

Hvilke behov bliver dækket?  

Skolen har ca. 15 boglige hold om ugen, hvor det at vise levende billeder kan være væsentlige indslag i 

undervisningen. Det kan være i form af film/filmklip, YouTube, nyhedsudsendelser, dokumentarer og 

meget mere. Ved at få to store væghængte smart-tv med tidssvarende udstyr vil Lille Skole for Voksne 

kunne bruge levende billeder i undervisningen med væsentlig højere kvalitet og med udstyr, der passer 

sammen.  

Som det er nu, foregår billedvisningen på to relativt små skærme, hvor det er vanskeligt for alle kursister i 

lokalet at komme til at se dem. Især med ordentlig afstand, som jo er nødvendigt i øjeblikket.  

Ligeledes er lydkvaliteten meget dårlig, da der i øjeblikket bruges små højttalere beregnet til computere. 

Dette er til stor frustration for bl.a. skolens filmhold og holdet, der omhandler Den klassiske musiks historie. 

Da en stor del af skolens kursister er oppe i årene, kniber det generelt med at kunne se og høre, hvad der 

foregår på skærmene i den nuværende opsætning. 

Da alt udstyret har en del år på bagen, er der tekniske udfordringer med at få det til at spille sammen, og 

det betyder, at underviserne ofte opgiver at bruge levende billeder.  
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En udskiftning og fornyelse af udstyret vil gøre fleksibiliteten større, kvaliteten højere, og give langt flere 

muligheder for brug af levende billeder i undervisningen. Det vil højne kvaliteten af undervisningen for 

kursisterne, og give lærerne en bredere pallette af virkemidler til brug i undervisningen.  

Tidsestimat  

Hvis pengene blive bevilliget, vil indkøb, ophængning og installering af TV mm. ske snarest muligt. Projektet 

vil være afsluttet senest en måned efter bevilling af penge.  

Jeg håber meget, at Lille Skole for Voksne kommer i betragtning.   
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20. Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus 
Ansøger: Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Coding Pirates, Copenhagen Cricket Club og 

Rollespilsfabrikken  
Optimering af værkstedet i Tingbjerg bibliotek\kulturhus  

I starten af 2019 startede projektet ”Digitalt værksted for børn og unge i Tingbjerg” i Tingbjerg bib-

liotek\kulturhus. Til dette fik huset godt og vel 370.000kr fra Tryg fonden og Knud og Dagny Gad Andresens 

fond til indkøb af udstyr. Projektet er kommet godt i gang og der er b.la. blevet købt en laserskærer samt 

andet digitalt udstyr til læring, leg og skaberlyst, som mange allerede har glæde af. Men der mangler et 

sted at opbevare de fine nye maskiner. Huset er meget åbent og værkstedet mangler et rum som kan låses 

af og kun give adgang til relevante personer, foreninger, frivillige etc. PT står laserskæreren i et mødelokale 

og den skal køres frem (den er vældig tung) hver gang nogen skal bruge den og lugtgener har ofte gjort at 

møder ikke kunne afholdes, hvis maskinen har værert brugt umiddelbart før et møde i mødelokalet. Der er 

ikke blevet indkøbt bla. 3D printere endnu, da de ikke kan låses inde noget sted. Værkstedet har en 

vinylplotter som af samme grund ligeledes ikke er i brug og andre værktøjer og maskiner som mangler et 

aflåseligt rum. Denne del af værkstedet er lidet anvendeligt for foreningerne af ovennævnte grunde PT og 

savner ganske enkelt en bedre og enklere adgang og tilgængelighed end værkstedet kan tilbyde, som det er 

nu.  

Derfor ansøges til værkstedet om:  

Optimering med en gips- og glasvæg samt ny dør. Herunder el- og installationsarbejde med nye 

stikkontakter, flytning af installationer, samt opsætning af kodelæser på dør.  

Ny reol til opbevaring af foreningernes materialer.  

Aflåseligt skab ligeledes til opbevaring af foreningers materialer.  

 

Budget findes i bilag 1 i slutningen af dette dokument og en plantegning findes i bilag 2. Projektet forventes 

at kunne gennemføres i løbet første kvartal 2021, hvis der gives tilsagn om støtte.  

Hvem får glæde af optimeringen?  

Coding pirates  

Foreningen Coding pirates bruger værkstedet til sine klubaftener ugentligt, samt til workshops i forbindelse 

med feriecamps og ”hackathons” m.m. Coding Pirates er medansøger på herværende ansøgning. Coding 
Pirates er en folkeoplysende forening af frivillige der underviser børn og unge i digital leg og læring. De 

bruger faciliteterne selvstændigt og håber at maskinerne kan få deres eget lokale:  

”Det vil være en kæmpe gevinst for os hvis lasercutteren langt om længe får et ordentligt rum. Som det er 

nu, får vi den slet ikke brugt nok, da det ganske enkelt er for besværligt at køre den ind og ud af 

mødelokalet. Det ville også give os frivillige nogle nye muligheder for at arbejde med maskinerne på andre 

tidspunkter end vores klubaftener, for som det er nu skal vi jo booke mødelokalet for at bruge den og det er 

oftest optaget. Hvis maskinerne havde et bedre egnet rum, ville kulturhuset blive væsentligt mere attraktivt 

for os som forening, som frivillige og ikke mindst for børnene i Coding Pirates”  

– Emil Møller Hansen og Svend Møballe, frivillige og tovholdere i Coding Pirates, Tingbjerg.  



36 
 

Copenhagen Cricket Club  

- er en folkeoplysende forening og medansøger på herværende ansøgning og er i værkstedet gået i gang 

med at lave ting til foreningen, bla. en scoretavle, infotavle mm. De har dog haft besvær med at få adgang:  

”Vi glæder os til at komme rigtigt i gang med at producere ting til vores klub med med de unge mennesker 

på bla. laserskæreren, men det har været lidt svært tilgængeligt indtil videre. Vi håber det kan blive 

nemmere med et forbedret lokale. Det er rigtigt godt for de unge at se de nye teknikker til bygge ting - de 

skal feks i gang med at gravere deres navne på deres bats når adgangen bliver bedre. Vi er også i gang med 

at lave modeller af vores nye klubhus og her skal vi også bruge bla. lasercutter og 3D printer.”  

- Mohammad Saleem Sheikh, formand Copenhagen Cricket Club  

Rollespilsfabrikken  

- er en folkeoplysende forening med en afdeling i Brønshøj og er medansøger på herværende ansøgning. 

Rollespilsfabrikken arbejder b.la. med udsatte unge i Tingbjerg og lokalområde for at flytte de unges fokus 

henimod kreative aktiviteter - feks. at producere kostumer og rekvisitter til rollespil. Med 

Rollespilsfabrikken indledes et nyt samarbejde, bla. hvor udsatte unge fra foreningen kommer og 

producerer i værkstedet i Tingbjerg bibliotek\kulturhus sammen med en pædagog eller anden voksen med 

tilknytning til foreningen. For at kunne starte dette samarbejde er en god og enkel adgang til værksted og 

maskiner en vigtig forudsætning. Dette kan gives efter opgraderingen af værkstedet.  

Baba  

Foreningen Baba, har en afdeling/gruppe af fædre i Tingbjerg, som vi har et samarbejde med. Her laver vi 

bla. forløb for fædre og deres børn, hvor sigtet er dels at understøtte den gode relation imellem far og barn 

gennem et fælles 3. (det skabende) og dels at give både børn og voksne mulighed for at stifte bekendtskab 

med digitale fabrikationsværktøjer (eks. laserskærer og 3D printere). Foreningen bruger i lille grad 

faciliteterne selvstændigt PT,:  

”Værkstedet er en fantastisk gevinst for Tingbjerg og vi har haft nogle virkelige gode forløb deroppe, men 

det er tydeligt at rummet har brug for en opgradering – det har et lidt intermistisk præg og tingene har ikke 

rigtigt sin plads endnu. For os vil det, også være langt nemmere at bruge facilitererne selvstændigt, da vi jo 

ikke skal ”konkurrere” med alle de andre brugere om mødelokalet, hvor lasercutteren står lige nu. Og så vil 
vi, som jeg forstår det også få et skab hvor vi kan have lidt materialer. Så jeg tror i det hele taget at vi vil 

bruge udstyret meget mere.”  

Fadi Abou Jamous, koordinator Baba i Brønshøj  

Igne:oya  

Foreningen Igne:oya, som er et fællesskab af kvinder i Tingbjerg, der koncentrerer sig om håndarbejde af 

forskellig art, har ved flere lejligheder brugt laserskærer til bla. at lave væve og til udskæring af tekstiler.  

”Det har været lidt af et rend når vi skulle bruge laserskæreren, så vi håber at den kan få et fast sted at stå 
og at vi kan få nem adgang. Det ville da afgjort få os til at bruge den mere i Igne:oya og det vil være 

nemmere på egen hånd”  

- Güler Yagci, koordinator og tovholder Igne:oya3  
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Andre foreninger der har brugt værkstedet:  

Vi har samarbejdet/samarbejder med Menighedsplejen for Tingbjerg sogn og Diakoniens Hus om bla. 

juleworkshops og påskeworkshops med laserskæreren, som omdrejningspunkt og primære værktøj.  

Og med følgende foreninger arbejdes der på at oprette et samarbejde omkring værkstedet:  

Repair café Danmark og Aftensløjd.  

Vi ser frem til jeres svar og håber på vegne af huset og de lokale foreninger på en positiv tilbagemelding.  

Mange venlige hilsner 

Mikkel Helldén Hegelund  

Leder, Tingbjerg bibliotek\kulturhus  

 

Birgitte Schmidt  

Formand, Coding Pirates København  

 

Mohammad Saleem Sheikh  

Formand, Copenhagen Cricket Club  

 

Anders G Berner  

Projektleder, Rollespilsfabrikken 
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21. Street Under Buen 
Ansøger: Street Under Buen (Street Society, Copenhagen Panna House, Streetball 

København, Børnebasketfonden og Urban13) 
 

Sæsonbetinget konstruktion til Street Under Buen 

KONTEKST 

Efter to års samarbejde mellem 5 foreninger, som hver især er kulturbærere i deres form for gadeidræt, er 

Danmarks fedeste streetbaner blevet åbnet på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. Formålet med 

stedet er at være samlingspunkt for gadeidrætten, samt at bygge broer og skabe relationer mellem børn og 

unge fra forskellige områder.  

I løbet af sommerferien har vi med projektet Sommerbold-Under-Buen, skabt i samarbejde med SSP, haft 

mindst 50 og op til 250 daglige brugere af stedet når vi holdt åben alle hverdage fra 17 til 21. Dette gjorde 

at vi markant forstørrede en allerede eksisterende interesse for street-fodbold og street-basket men endnu 

vigtigere resulterede det i en masse nye relationer for de deltagende børn og unge som i høj grad kom fra 

Lundtoftegade, men også fra resten af byen og hele landet. 

Siden da, har de lokale børn og unge dagligt besøgt Street Under Buen efter skole hvor de kommer for at 

spille bold og hygge sig i klubhuset hvilket har skabt en stærk, positiv og unik ungdomskultur under 

Bispeengbuen. Hvilket også har gjort at vores projekt er blandt de sidste tre til danskernes idrætspris.  

Vi oplever dog at der ikke bliver spillet meget bold når det er rigtig koldt og vinden er stærk hvilket 

resulterer i at alle vil være i klubhus-containeren som desværre ikke kan rumme de mange unge som nyder 

områdets aktiviteter på daglig basis. 

Gennem det relationsarbejde, som bliver lavet på frivillig basis, oplever vi et stort behov for et opholdssted 

blandt disse unge, hvoraf mange ikke er en del af det traditionelle foreningsliv og heller ikke en del af en 

ungdomsklub da ungdomsklubben i Lundtoftegade er lukket. 

UNIK SÆSONBETINGET INDENDØRS FACILITERING 

Vores formål med dette projekt er at skabe vægge til det tag som Bispeengbuen skaber for vores 

boldbaner. Vi har efter mange møder med forskellige ingeniører og arkitekter kommet frem til at en sejl-

løsning var det bedste bud. Efter et møde med sejlmagermester Thomas Lykkebjerg har vi besluttet os for 

en løsning der indebærer nogle betontrafikværn hvori vi sætter nogle metalstolper hvori sejlet vil sidde. I 

stedet for at have fire kæmpestore sejl til hver side af banen, er planen at have et nyt sejl og en ny stolpe 

hver 5-6 meter for at formindske vindbelastning og gøre det lettere at reparerer i tilfældet af at det bliver 

ødelagt imod forventning. Udover dette skal sejlet sættes fast i broen via en aluminiums-profil i toppen af 

broen, som sejlet så hænger i.  

Dette kommer naturligvis ikke til at skabe en god varme på banen, men kommer til at holde vind og regn 

ude. Varmen har man kun brug for når man sidder ned og vi vil derfor sætte nogle varmelamper op ved 

tribunen så man kan holde varmen når man sidder udenfor banen. 

Konstruktionen kommer også til at have telt-vinduer som man skaber gennemsigtighed og tryghed omkring 

hvad der foregår inde bag sejlet.  



39 
 

 

HVEM ER VI OG HVORFOR STØTTE OS? 

Street Under Buen er en sammenslutning af foreningerne: Street Society, Copenhagen Panna House, 

Streetball København, Børnebasketfonden og Urban13. Vi har oplevet at vores arbejde har haft en enorm 

relevans for de unges trivsel da de føler sig trygge hos Street Under Buen og ser op til de frivillige som også 

er nogle af verdens bedste spillere i deres respektive discipliner. Derudover er vi igang med at udvikle 

lokale rollemodeller, lave ungdoms-styregruppe for stedet og gennem kontinuerlig aktivering sørge for at 

fastholde unges interesse i gadeidræt og deres tilknytning til et positivt fællesskab. Det er derfor utroligt 

vigtigt for os og de 30-40 unge som dagligt bruger stedet, at vi kan fortsætte vores indsats hen over 

vinteren. 

BUDGET 

  

TIDSPLAN 

Da det allerede er blevet koldt, vil vi påbegynde byggeprocessen så snart at vi har fået svar fra denne 

ansøgning og regner med at have byggeriet klar indenfor et 2 uger. Byggeriet vil blive taget ned og gemt til 

næste vintersæson i starten af april. 
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22. Streetball København 
Ansøger: Streetball København og Street Under Buen (Street Society, Copenhagen Panna 

House, Streetball København, Børnebasketfonden og Urban13) 
Beskrivelse af projektet:  

Beskrivelse af projektets ide og formål: Ideen med projektet er at opgradere 4 x streetbasketball baner 

fordelt på fire forskellige lokationer. Opgraderingen består i udskiftning af 8 x plader og 8 x officielle 

basketball ringe (breakaway ringe læs. inkl. fjedring). Breakaway ringe holder generelt godt, da de kan tåle 

til at spiller hænger sig i kurven. Derudover giver det en langt mere autentisk basketball oplevelse.  

Vi ønsker også at søge til etablering af gummibelægning på basketball banen i Hans Tavsens plads. Hans 

Tavsens plads er en eftertragtet banen, og med en forbedring af underlaget, vil det kunne blive et 

samlingspunkt for de Københavns streetball spillere, især dem på Nørrebro.  

Vi ønsker yderlige at søge til 2 x mobilekurve til det nye urbane streetområde under Bispebuen. Pt. er der 

kun en basketball kurv, og område har oplevet en stor efterspørgsel og aktivitetsniveau siden tilblivelsen af 

området i sommers 2020. Ved at få to mobilekurve, vil der kunne afvikles større turneringer og events, og 

efterspørgslen vil bedre kunne imødekommes.   

Beskrivelse af behovet forbedringen dækker:  

Generelt vil opgraderingen af de fire baner, give alle banerne et kvalitetsløft, som vil gøre det mere 

attraktiv og spille på de fire lokationer. Basketball i København oplever pt. en støt stigende vækst, og det 

kalder også for bedre streetbasketball baner. 

Basketballbaner med gummibelægning er der få af i Kbh’s kommune. Gummibelægning giver banerne et 

kæmpe løft ved at gøre spilleroplevelsen mere autentisk og er bedre for kroppen da stødene, som 

kroppens led udsættes for, er langt mindre.  

Forenings navn: Streetball København i samarbejde med Street Under Buen 

Navn på sted og facilitet, hvor der søges til: 

Basketball banen i Hans Tavsens Park. Basketballbanen i Øster Anlæg. Basketballbanen ved Tietgen 

kollegiet på Amager. Basketballbanen på Christianshavn ved Christianshavns Voldgade.   

Budget: 

Type  pris pr. enhed Total 

4 x street baner: 8 x 

pladder, 8 x kurve, inkl. 

montering 10.000 80.000 

Gummibelægning    400.000 

2 x Mobile kurve 24.000 48.000 

  Moms 25% 132.000 

  Total 660.000 kr. 
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Planlagt projektstart: Så snart midler tildeles. Slutdato: 2 x måneder efter projektstart 

 

Med venlig hilsen 

Mathias Hoffenberg 

Ass. Træner/ Bestyrelsesmedlem, Falcon // Streetball København 
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23. Blågården 
Ansøger: Blågården 

Opkvalificering af foreningsrettede faciliteter på Blågården 

Beskrivelse af projektet. 

Blågården overtog pr. 1. februar 2019 ca. 170 m2 i stueplan fra BUF. Siden da er lokalerne blevet indrettet 

med et aktivitetsrum og et fleksibelt værksted for foreningerne. Tilgængeligheden for foreningerne er 

blevet sikret med et elektronisk adgangssystem samt tyverialarm. Kulturmedarbejdernes kontor er 

ligeledes blevet indrettet i de nye lokaler. 

Foreningernes ophold i lokalerne og dermed deres aktiviteter hæmmes af mangel på adgang til 

køkkenfaciliteter samt adgang til gårdareal herunder affaldscontainere. Projektet, der søges om støtte til, 

omfatter et bruger- og anretningskøkken samt en adgangsdør fra køkkenet til Blågårdens gård. 

Bruger- og anretningskøkken. Forbedringen, der søges om støtte til, er en opgradering af det tidligere 

rengøringsrum til et foreningskøkken, som vil gøre det muligt for foreningerne at opbevare madpakker, 

lune mad samt få adgang til kolde og varme drikkevarer under deres ophold i lokalerne. I rummet er der 

indlagt vand og afløb samt adgang til grov vask. Forbedringen omfatter indretning med bordplade, alm. 

køkkenvask samt skabe, skuffer og hylder foruden installation af kølefryseskab og opvaskemaskine til 

hverdagsbrug. Derudover ønskes en kogeplade og kombiovn, som kan stå på bordet.  

Udgangsdør til gård. Der søges om støtte til at erstatte vinduespartiet i det tidligere rengøringsrum 

(fremtidigt brugerkøkken) med en udgangsdør til gården. I gården, som Blågården deler med beboerne i 

Blågårdsgade 22-24, er der affaldssortering, cykelparkering og haver, herunder en læsehave med udgang 

fra biblioteket. Gården er opdelt således, at beboerne har en afgrænset gårdhave i den ene ende, mens 

Blågårdens læsehave er i hjørnet mellem Støberiets og bibliotekets fløj. 

Med etablering af en udgangsdør til gården, kan foreningerne få adgang til affaldscontainerne og dermed 

rydde op efter sig selv foruden at have mulighed for at drikke kaffe, spise, holde møder m.v. udenfor i 

gårdhaven. En udgangsdør til gården fra Støberiet vil derudover styrke sammenhængen mellem Blågårdens 

forskellige faciliteter og aktiviteter, da en udgangsdør til gården fra biblioteket allerede er blevet etableret. 

Grundet to branddøre er det ikke muligt at etablere fri indendørs passage mellem Støberiet og biblioteket, 

og en passage via gården er den oplagte og eneste mulighed. 

I forlængelse af Biblioteksplanen 2019-2023 ønsker Blågården i endnu højere grad at samtænke kulturhus 

og bibliotek i de borgerdrevne og -involverende tiltag. F.eks. kan Blågårdens juleaktiviteter få en helt ny 

dimension, hvis brugerne kan ledes gennem gårdhaven mellem biblioteket og Støberiets værksted med 

juleklip og aktivitetsrum med julespil og -oplæsning osv. 
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Budget 1) 

  Materialer Arb.løn Total eks. moms 

Bruger- og anretningskøkken 2)       

Køkkenelementer, hylder, stålvask og stålbordplade 22.513   22.513 

Opvaskemaskine og kølefryseskab 5.154   5.154 

Montering, fragt og miljøafgift   6.045 6.045 

Etablering af ny el-gruppe og stikkontakter      9.250 

Fliser til opsætning over bordplade, ca 2,5 kvm 2.100   2.100 

Fritstående kombiovn og induktionsplade 1.915   1.915 

        

Adgang for foreninger til gård       

Etablering af dør til gård fra brugerkøkken     85.250 

        

 TOTAL                  132.227 

Noter:  

1) Budgettet er baseret på indhentede tilbud, som fremsendes efter ønske. 
  

2) Budget på elementer, montering og hårde hvidevarer baseret på tilbud med 25% rabat i 2019. 

 

Foreninger 

 

Den følgende liste omfatter de foreninger som for nærværende og i nær fremtid bruger de nyindrettede 

lokaler, og som efterspørger indretning af et bruger- og anretter køkken samt adgangsdør til gård. 

 

Forening Kontaktdetaljer 

Kommunal Kunst og Teknik Gustav Hoder, kontakt@kommunalkunstogteknik.dk 

Cph Music Maker Space Valdemar Kristensen, 40964842, valdemar@musicmakerspace.dk 

Kunstner Michael Schiøler Tingsgård, tegnetegne@live.dk 

Kulturmenuen Birgit Rømer, 29648724, romerbirgit@gmail.com 

Dubplate studio k44 kommunaldubplate@gmail.com 

Væksthuset Bioteket Shan Khan, 42 75 71 69, shan@bioteket.dk 

Illutron Halfdan Mouritzen, 50308118 

Labitat Valdemar Kristensen, 40964842 
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Mana:Group Maria Nadia Nielsen, 23282925 

Dansk Komponist Forening Lars Kynde, 52550030 

Blågårdens Brætspilsklub Anders Kernel, @anderskernel 

Bloodbowl danmark Jakob Laerkes, jakob.laerkes@gmail.com 

Øen, forfatter og musik rottemor@baggaardsbaroner.com 

Twirly inc. (plade selskab) twirlymikkel@gmail.com 

Morhp (tidl Insula på pladsen) contact@morph.film 

Problema andreashjortbundgaard@gmail.com 

Faculty of sences info@facultyofsenses.dk 

Foreningen Fantastik Flemming R.P. Rasch, formand@fantastik.dk 

SF Solaris Filmklub Tue Sørensen, 26211971, sorensonian@gmail.com 

Laterna Magika Tue Sørensen, 26211971, sorensonian@gmail.com 

2200DOKU Aske Christiansen, askechr@gmail.com 

Aktivist kor goodiepal 

Year 1, klimakunst kontakt@yearone.dk 

Biblioteket NV stines@kk.dk 

Diverse udstillere  

 

Behov som dækkes 

Med etablering af et brugerkøkken, vil foreningerne få mulighed for at opbevare madpakker, lune mad 

samt få adgang til kolde og varme drikkevarer under deres ophold i lokalerne. 

Med etablering af en udgangsdør til gården, kan foreningerne få adgang til affaldscontainerne og dermed 

rydde op efter sig selv foruden at have mulighed for at drikke kaffe, spise, holde møder m.v. udenfor i 

gårdhaven.  

 

Tidsestimat 

Vi estimerer, at projektet vil blive implementeret i 1. halvår af 2021, så det står færdigt inden juli 2021. E&S 

ansøgte på Blågårdens vegne om tilladelse hos TMF i 2019 til at etablere et brugerkøkken og en adgangsdør 

til gård. Vi forventer at tilladelsen foreligger primo 2021, så projektet kan igangsættes umiddelbart 

herefter. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Ladefoged  

Biblioteks- og kulturhusleder, Blågården 

 

 

mailto:twirlymikkel@gmail.com
mailto:contact@morph.film
mailto:andreashjortbundgaard@gmail.com
mailto:kontakt@yearone.dk
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24. Osramhuset 
Ansøger: Osramhuset og Global Kidz 
 

Opkvalificering af foreningsrettede faciliteter i Osramhuset  

Osramhuset er et kulturelt fyrtårn på Ydre Nørrebro. Der er et stærkt foreningsliv forankret i Osramhuset. 

Med denne ansøgning ønskes det at øge, styrke og intensivere foreningsarbejdet, ved at åbne op og 

opkvalificere de nuværende fysiske faciliteter så de imødekommer brugernes og kulturhusets behov.  

Der søges om midler så Osramhusets faciliteter bliver tilgængeligt i overensstemmelse med foreningernes 

behov. Tilgængeligheden skal sikres med et elektronisk adgang system som arbejder sammen med 

adgangssystemet AEOS og bookingsystemet Book Byen. Ønsket er optimal udnyttelse af lokalerne i det 

ubemandede kulturhus og øget fleksibilitet for foreningerne, som med individuelle koder får adgang til 

lokalerne som de har tildelt tid til. Dette vil også øge tyverisikringen og uhensigtsmæssig brug af lokalerne i 

Osramhuset ,når de i øget grad aflåses.  

Brugerkøkkenet i Osramhuset er nedslidt og inventaret skal udskiftet og ønskes omorganiseret så køkkenet 

i øget grad kan rumme de multifunktionelle behov der er for brugerne af Osramhustet. Det handler om alt 

fra daglige gøremål om at opvarme madpakker til kreative børneaktiviteter, kulturaktiviteter til 

forberedelse af ugentlige foodsharing-arrangementer og arbejde med Bioteket.  

Medansøgere  

Vi forventer at det er opkvalificeringer som vil være til fordel for alle foreninger i Osramhuset. Foreninger 

Global Kidz er medansøger på denne ansøgning.  

Global Kidz - Mikala Hoff Skovgaard - info@globalkidz.dk - 39893013  

Bilag 1: Budget Post  Pris eksl. moms  

Adgangssystem i Osramhuset  135000  

Opkvalificering af brugerkøkken i Osramhuset  12500  

Total  147500  
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25. Nørrebrohallen 
Ansøger: Nørrebrohallen, IFK Kæmperne og B1960 Badminton 
 Opkvalificering af foreningsrettede faciliteter i Nørrebrohallen  

Nørrebrohallen er den idrætsfacilitet med flest daglige brugere i København. Der er et stærkt foreningsliv i 

hallen og mange betalende brugere. Med denne ansøgning ønskes det at øge, styrke foreningsarbejdet, ved 

at opkvalificere de nuværende faciliteter for badminton i hallen.  

Der er konkrete behov for omkonvertering af badmintonsystemet. Med det nuværende system er det en 

stor udfordring at badmintonstænger skal frem tilbage, da banerne også bruges til andre aktiviteter. 

Systemet der er, på de 10 badmintonbaner, i hal 1 er usmidigt og til besvær for de foreninger der skal sætte 

dem op og derefter for de foreninger det skal tage dem ned efterfølgende. Videre sidder nettene bedre på 

den nye løsning som vi søger om midler til.  

Systemet der søges om midler til, er allerede etableret på hallens øvrige 10 badmintonbaner. Og det er til 

stor glæde for hallens foreninger, som har givet udtryk for at de ønsker samme system i resten af hallen. 

Det vil også skabe færre gener, da de to forskellige systemer kan give udfordringer når der utilsigtet byttes 

rundt på udstyret.  

Det nuværende system slider og laver mærker på sportsgulvet så det giver også driftsmæssige ulemper. Det 

nye system er pladsbesparende og kan give bedre mulighed til at bruge pladsen til andet opbevaring.  

Medansøgere  

Foreninger som fast benytter faciliteterne og vil nyde godt af opgraderingen.  

IFK Kæmperne – Brian Lund – Brianlund75@gmail.com – 2133 5954  

B1960 Badminton – Anders Munch - ar_munch@yahoo.dk  

IFK Kæmperne medansøgere på denne ansøgning. Det forventer vi også at B1960 Badminton vil være, men 

vi mangler deres endelige bekræftelse på dette. Vi eftersender B1960 svar når vi har det.  

Bilag 1: Budget Post  Pris eksl. moms  

Badmintonstænger med nye bøsninger  78.000  

Total  78.000  

 

Vi har fået denne melding fra B1960 Badminton, som gerne vil være medansøger på  ansøgningen til 

Nørrebrohallen. Det håber vi naturligvis er muligt, selvom svaret er kommet sent: 

”Det lyder rigtig godt med opgradering af badmintonudstyret i hallen. Det er tiltrængt. De nuværende 
stænger er uhensigtsmæssige på flere måder. 

 

Derfor må I meget gerne skrive B1960 Badminton med på ansøgning.”  
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26. Københavns Trampolinklub 
Ansøger: Københavns Trampolinklub 
Foreningsnr.: 26436 

CVR nr. 29719489 

Kontaktperson: Betina Nørskov 

 

Ansøgningspulje: Forenings-og aftenskolepakken 

Ansøgning om tilskud til at øge trampolinkapacitet til foreningshenlagt træning på skoleidrætsfaciliteter; 

I alt søges om kr. 100.000. 

I 2019 etablerede Københavns Trampolinklub (KTK) træningstilbud på Tagensbo Skole for skolen og 

lokalområdets børn og unge. Initiativet kom istand som følge af en henvendelse fra skoleleder Tommy 

Sechlau Christensen i ønsket om tilvejebringe flere idræts-og fritidstilbud i lokalområdet og med skolen 

eller brug af skolens faciliter som centrum (multihal mm). I bredere vúe var/er det etablerede samarbejde 

mellem skole, boligsociale aktører, kommune (PULS, Fritid NV, Fritidsguiderne mfl.) samt KTK, som en af 

samarbejdsforeningerne, tiltag i forlængelse af områdefornyelse Nordvest, Sikker By etc. Initiativet har 

således også et kriminalpræventivt sigte. 

Som vi forstår var trampolinspring et af de foretrukne idrætstilbud, børn og de unge på forespørgsel gerne 

så etableret, og KTK ville gerne bidrage til at understøtte den foreningsorganiserede idræts tilstedeværelse 

på skolen og i lokalområdet. Udfordringen for os som forening var – og er fortsat; At trampolinkapacitet per 

definition er en sparsom ressource; At én stortrampolin klar til brug med sikkerhedsudstyr osv. er ganske 

bekostelig (ca. kr. 160.000) med dertil lange leveringstider fra producentside i kombination med 

trænermangel – imødeså vi en virkelig vanskelig praktisk/økonomisk udfordring på kort sigt. Men vi 

lykkedes som følge af bl.a. en venlig fondsdonation til frikøb af 2 brugte trampoliner, så vi kunne etablere 3 

nybegynder-trampolinhold (1 hold for 3-7-årige, 1 for 7-11-årige og et for 13+).  

Fast forward til i dag: I korthed er den foreningsorganiserede idræts forankring på skolen en succes. Det er 

en succes som først og fremmest må tilskrives en foretagsom skoleleder og de mange ildsjæle i 

lokalområdet, kommunal årvågenhed for og opbakning til sagen. Som forening oplever vi succes dels i 

søgningen til trampolinspring dels det tværgående samarbejde mellem foreningerne og i videre henseende 

med skole og boligsociale aktører.  

Vi er blevet taget rigtig godt imod af lokalsamfundet og nyder stor opbakning fra børn, unge og deres 

forældre. Vi har fullhouse på vore 3 hold, dvs. vi udnytter vor 2-trampolin-kapacitet maksimalt i forhold til 

facilitetsadgang (og deling med anden forening), og er dertil lykkedes med rekruttering af hjælpetræner og 

forældrehjælp. 

I forlængelse af corona-lockdown var vi meget bekymrede for frafald, især blandt udsatte børn/unge og 

relateret til vore aktiviteter i nordvestkvarteret. Men efter at vi pr. august2020 igen kunne træne på skoler, 

oplever vi en markant fremgang i søgning til hold henlagt til skoleidrætsfaciliteter.  

 

Med fuld booking på eksisterende hold og mere end 40 børn/unge fra lokalområdet på venteliste, er 

udsigten til at få disse idrætssøgende, trampolinivrige børn/unge gjort aktive dyster, MEDMINDRE der kan 
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tilvejebringes mere trampolinkapacitet. Og det har vi mulighed for, altså at øge trampolinkapaciteten 100% 

ved at få placeret yderligere to (brugte) trampoliner og herigennem optimere rammerne og vilkår for 

trampolinspring på f.eks. Tagensbo Skole. Men hverken skole eller vi som forening kan på kort sigt løfte 

udfordringen uden en økonomisk håndsrækning.  

Derfor søger KTK Forenings-og aftenskolepakken om tilskud på i alt kr. 100.000,00. 

 

Imødekommes ansøgningen til at udvide trampolin-kapaciteten /materiellet på Tagensbo Skole kan der 

indenfor et par uger optages nye børn/unge fra lokalområdet til vore hold.  

Vi er løbende i dialog med skolen og vore kontakter i lokalområdet om at skabe eller medvirke i flere 

aktivitetstilbud. Eksempelvis påtænkes pt. mulighed for at etablere fredags-aktiviteter. Ekstrakapaciteten 

vil være kærkommen også i forhold til at medvirke i disse som pågår i og omkring Tagensbo Skole. KTK har 

tidligere deltaget i f.eks. ’Middag på græs’ og senest gennemført FerieCamp-aktivitet på skolen i 

sommmeren 2020.  

Holdtræningen på skolen er her overfor den stærke foreningsforankring i lokalområdet, idet medlemmerne 

herigennem oplever tilhørsforhold ved den kontinuerete deltagelse i idræt, progression i færdigheder og 

kompetencer samt værdien af at indgå i foreningsfællesskabet.  

 

 

Med venlig hilsen/Best regards 

    

Betina Nørskov 

Klubdirektør 
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27. Ålholm Skole 
Ansøger: Ålholm Skole og Boldklubben Hellas 
 

 

  
Vibeholmen 1  
2500 Valby    
Telefon 33 17 26 36     
www.aalholmskole.kk.dk/    

 

27. november 2020 

 

Ansøgning til Forenings- og aftenskolepakken 

Ålholm Skole søger hermed i et samarbejde med Boldklubben Hellas om økonomiske midler til at etablere 

et lysanlæg på skolens nylagte kunststofbane, Vibeholmen 1, 2500 Valby. 

Kunststofbanen er etableret juni 2020 af Børne- og Ungeforvaltningen i København som del af en byggesag 

på matriklen. I byggesagen var der ikke afsat midler til etablering af lys, da kunststofbanen alene blev 

etableret for at kompensere for manglende helårs udearealer for skolen. 

BK Hellas og skolen har indhentet vedhæftede tilbud. Arbejdstimer til planlægning, møder og lignende 

afvikles naturligvis selv af skole og klub. 

Budgettet og beløbet, der ansøges, er derfor: 

 Opsætning af lysmaster og etablering af strøm ift. tilbud:  350.000 kroner 
 Ekstern rådgivning:     59.500 kroner 
 Byggeri København:     11.200 kroner 
 Bestillerforvaltning:    875 kroner 
 Uforudsete udgifter:    52.500 kroner 
 I alt:       474.075 kroner 

 
I projektet deltager: 

Ålholm Skole, Børne- & Ungeforvaltningen, Københavns Kommune, Vibeholmen 1, 2500 Valby 

og 

Boldklubben Hellas, Engdraget 2, 2500 Valby 

Baggrundene for at søge midler til etablering af et lysanlæg er flere: 

For skolen er der fordele ved: 

 At kunststofbanen benyttes af lokale foreninger og klubber udenfor skolen og det tilknyttede 
fritidshjems (KKFO Akeleje) åbningstid. Ålholm Skole vil gerne være en skole, der åbner sig mod det 
lokale samfund. 
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 At øget brug af området i eftermiddags- og aftentimerne har en præventiv effekt i forhold til, at 
grupper af unge bruger området til at hænge ud uset, laver hærværk, ryger hash, knuser flasker og 
larmer til stor gene for skolens naboer. 

 At skolen i et samarbejde med Hellas kan få flere elever til at gå til fodbold og dermed have gode, 
sunde fritidsaktiviteter. 

 Lokalområdet mangler generelt helårsbaner, som kan benyttes af såvel skoler som klubber og 
foreninger. Med etablering af et lysanlæg får man et forbedret tilbud i aftentimerne. 

 

For BK Hellas er der fordele ved: 

- Flere muligheder for at gennemføre træning i nærområdet til klubben. 
- Klubben vil kunne tilbyde flere og bedre træningsmuligheder i vinterhalvåret fra november til april. 
- Klubben vil miste færre medlemmer hen over vinteren, da spillerne på de hold, der bruger banen, 

ikke skal transportere sig så langt som tidligere. 
- Der er større efterspørgsel i lokalområdet på kunstbaner end der er tider (også fra andre 

foreninger). 
- BK Hellas vil automatisk få et tættere samarbejde med Ålholm skole gennem etablering af et 

skolesamarbejde og andre tiltag. 
- Samarbejdet og BK Hellas brug af kunststofbanen vil formodentlig også medføre, at flere i 

lokalområdet begynder at spille fodbold. 
 

Derudover har Boldklubben Hellas, i oktober 2020, indgået en social partnerskabsaftale med Københavns 

Kommune. Dette er et 4-årigt projekt, hvor Hellas skal være en medspiller i at få flere børn og unge til at 

dyrke fodbold og ikke mindst blive en del af fællesskabet, der hersker i en lokal forening. Samtidig er det 

også planen, at forældrene skal involveres og blive medspillere i klubben.  

Det vil være af stor og afgørende betydning for dette projekts succes, hvis vi i det absolutte nærområde får 

en helårsbane, hvor lokalområdets børn og unge, tæt på hjemmet, har en fodboldbane, de kan bruge til 

træning og kamp og i deres fritid hyggebold.   

En etablering af lysanlægget forventes at kunne være realiseret inden udgangen af 2021.  

Skulle I have spørgsmål til ovenstående ansøgning, er I velkomne til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

 

Søren Vith   Henrik Christensen  

Skoleleder   Formand 

Ålholm Skole   BK Hellas 
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