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Kære foreninger, a enskoler og forbund
Vi håber at I og jeres medlemmer har det godt og fortsat er ved godt mod – trods den
situation vi be nder os i.
Frigivelse af resttider på udendørsfaciliteter (sommerfordeling)
Fra i morgen, tirsdag den 31. marts, er det muligt at ansøge om resttider på
udendørsfaciliteter for sommersæsonen (15. april – 31. oktober).
I kan ansøge om tider i Foreningsportalen under fordelingsrunden ”Resttider sommer”.
Ansøgning om tider i udspringsbassinet i havnebadet på Fisketorvet – ansøgningsfrist d. 15.
april
Som en tilføjelse til de allerede udbudte og fordelte havnebade er det besluttet at
udspringsbassinet i havnebadet på Fisketorvet også skal udbydes til foreningsbrug.
Informationer om bassinet og udlånstider:
Bassin på 14x14m
Udspringsplatforme på ca. 90, 180 og 260 cm
Livredderbemanding 1. juni til 31. august, kl. 10-18
Der er ingen opbevaringsplads eller omklædningsfaciliteter ved bassinet
Udlånstider:
Mandag-fredag kl. 06:00-14:00 og kl. 17:00-21:00
I kan ansøge om tider i Foreningsportalen under fordelingsrunden ”Svømmetider i
havnebade sommeren 2020 og 2021”
Ansøgning om tider på kunstgræsbanen i Hekla Park – både sommer- og vinterfordeling –
ansøgningsfrist d. 15. april
Det er nu muligt at ansøge om tider på den nyanlagte kunstgræsbane i Hekla Park.
Informationer om banen og udlånstider:
11-mandsbane, der kan deles op i to 7-mandsbaner
Udlånstider:
Mandag-fredag: kl. 16:00-22:00
Lørdag og søndag: kl. 09:00-17:00
I kan ansøge om tider i Foreningsportalen under fordelingsrunderne ”Udendørsfordeling
sommer” og ”Udendørsfordeling vinter”
Alle tider fordeles i overensstemmelse med Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i
København.
Der opkræves ikke gebyr for a yste tider foreløbigt i perioden 12. marts til 13. april 2020.
Forvaltningen har a yst alle bookinger i Foreningsportalen for perioden.

Vi følger myndighedernes anbefalinger angående COVID-19 og opdaterer løbende
kommunens hjemmeside:
www.kk.dk
For Kultur- og Fritidsforvaltningens seneste informationer til foreninger og a enskoler
angående COVID-19, se venligst nederst på denne infoside:
www.kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo
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