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Baggrund 

Foreningsidrætten har i de seneste par uger været vidner til en stor mobilisering i form af massive protester 

på forslaget om at indføre et gebyr på booking af idrætsfaciliteter i Københavns Kommune.  

Da gebyrmodellens beregninger kom på bordet sent søndag d. 25. november blev det tydeligt, at 

intentionen om at omfordele fra voksne medlemmer til børn langt fra blev realiseret. 

Blandt andet skrev 22 af de største klubber og foreninger i København en fælles udtalelse, hvor de 

argumenterer imod gebyrmodellen og dens konsekvenser. Se evt. den fælles udtalelse hér: 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/artikler/nej-tak-til-gebyr-

paa-brug-af-haller-og-baner-i-koebenhavn 

Politikerne har nu drøftet gebyrmodellen på to møder i kommunen i både Folkeoplysningsudvalget og på 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt hhv. mandag d. 3. december og torsdag d. 6. december. 

 

Fælles udtalelse 

Vi havde håbet på, at politikerne og forvaltningen meldte klart ud efterfølgende. I går udsendte Kultur- og 

Fritidsforvaltningen referat fra mødet i Folkeoplysningsudvalget, hvor følgende fremgår:  

”Folkeoplysningsudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2018: Udvalget anmodede Kultur- og 

Fritidsforvaltningen om at arbejde videre med gebyrmodellen med henblik på, at børn- og ungeforeningerne 

ikke rammes så hårdt økonomisk.” (Kilde: referat fra FOU-møde d. 3. december 2018) 

Det undrer os meget, at selvsamme Kultur- og Fritidsforvaltningen stort set samtidig vælger af udsende en 

informationsmail til foreningslivet, hvor gebyrmodellen fastholdes og som ikke indeholder ét eneste ord 

om, at Folkeoplysningsudvalget ønsker, at modellen skal gennemses og bearbejdes på ny. I 

informationsmailen står bl.a. følgende:  

”Gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed for folkeoplysende aktiviteter. Med Budget 2019 er det 

besluttet at opkræve gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for 

folkeoplysende aktiviteter. Gebyret er knyttet til faciliteten og afhænger derfor ikke af antallet eller 

sammensætningen af deltagere. Beslutningen er taget jævnfør Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4. Ordningen 

træder i kraft d. 1. juli 2019. Dermed er alle bookinger der søges i fordelingen af indendørstider for sæson 

2019-2021 omfattet af gebyr.” 

De tre idrætsorganisationer udtaler derfor via de tre talspersoner samstemmende: ”Denne form for 

dobbeltrettede budskaber fra samme forvaltning indeholdende direkte modsatrettede budskaber er stærkt 
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uheldig. Vi har simpelthen brug for, at de ansvarlige politikere i Kultur- og Fritidsudvalget nu træder i 

karakter over for en forvaltning, som vi i stigende grad oplever som en aktiv og politiserende part i sagen.” 

”Vi vil stærkt råde politikerne til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af både eksterne eksperter, 

politikere og repræsentanter fra foreningsidrætten i Folkeoplysningsudvalget, der sammen kan komme med 

råd og anbefalinger til forvaltningens videre arbejde med gebyrmodellen og samtidig giver plads til en 

grundigere drøftelse af hvilke andre muligheder, der er for at tilgodese børneidrætten i foreningslivet.” 
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