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Gebyr for folkeoplysende
foreningers brug af kommunens
indendørs- og udendørsfaciliteter
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede i forbindelse med
budget 2019, at der pr. 1. juli 2019 indføres et gebyr for folkeoplysende
foreningers brug af kommunens indendørs- og udendørsfaciliteter.
Det betyder, at alle folkeoplysende foreninger skal betale gebyr af de bookinger,
som er tildelt igennem Foreningsportalen. Bookinger, som er aflyst jf. gældende
retningslinjer, vil ikke blive pålagt gebyr. Gebyret er pålagt på den facilitet som
foreningen har booket og gebyret bliver udregnet på timebasis. Faciliteterne er
delt op i 3 prisklasser 10, 20 og 40 kr. pr. time.
Hensigten med gebyrordningen er, at voksenforeninger betaler gebyr, mens
børne- og ungeforeninger i videst muligt omfang friholdes. For at kunne friholde
børne- og ungeforeninger får de pågældende foreninger et øget tilskud til deres
medlemmer. Samtidig skal gebyret medvirke til en endnu mere effektiv
udnyttelse af faciliteterne.
Foreninger vil ikke kunne modtage mere i forhøjet tilskud end de betaler i gebyr.
Med den vedtagende gebyrmodel er det stadig langt billigere, som
folkeoplysende forening at låne en hal i forhold til private. For leje af hal som
privatperson koster det omkring 500 kroner i timen.
Særligt for foreninger med medlemmer under 25 år
I gebyrmodellen bliver der ydet et ekstra medlemstilskud for børn- og
ungemedlemmer i en forening. De vil derfor modtage et ekstra medlemstilskud.

Det ekstra medlemstilskud følger samme principper som det ordinære
medlemstilskud.
Målet med gebyrmodellen er blandt andet, at børn- og ungeforeninger i videst
muligt omfang friholdes for udgifter til gebyr.
En ønsket gevinst ved gebyrmodellen er at få frigivet de faciliteter, som bliver
booket, men ikke brugt. På den måde håber vi, at det kan være med til at
afhjælpe den store mangel på primært bevægelsesfaciliteter.
Vi ved at gebyret kan have stor konsekvens for foreninger med et begrænset
antal børn og unge, da de bliver ramt hårdere end foreninger med børn og unge.
De har mulighed for at ansøge om midler til projekter, der har til formål at få
flere børn- og ungemedlemmer i foreningen i udviklingspuljen. De kan læse
mere om udviklingspuljen her.
Sådan faktureres gebyret:
Kultur- og Fritidsforvaltningen opkræver gebyr for brug af offentlige faciliteter
to gange årligt. Den første faktura bliver sendt ud til foreningens e-Boks inden
for den nærmeste fremtid.
Priser for gebyr kan ses i takstbladet med specifikke gebyrpriser på faciliteter.
Bookinger der er aflyst rettidigt, minimum 48 timer før bookingens start, bliver
ikke faktureret.
Sådan er fakturaen bygget op:
Oplysninger om foreningens samlede gebyrudgifter (opgjort halvårligt)
Foreningens beregnede ekstra medlemstilskud (kun gældende for
foreninger med medlemmer under 25 år)
Netto gebyrudgift, som skal betales til Københavns Kommune.
Foreninger uden medlemmer under 25 år modtager blot en faktura med
gebyrbeløbet.
Fakturaen for gebyr kan indbetales via netbank. Oplysninger til brug for betaling
vil fremgå af fakturaen.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder til et informationsmøde omkring
gebyrmodellen i januar 2020. Dato og praktisk information følger senere.
Har du/I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte book@kff.kk.dk.
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