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5. Lukket punkt: Status på arbejdet med driftsoverenskomst - november 2020 (januar 2021) 

Lukket - 18.15.08-G01-1-20 

Overskrift 

Status på arbejdet med driftsoverenskomst - november 2020 (januar 2021) 

Resumé 

Kjøbenhavns Boldklub (KB) modtager hvert år et fast tilskud fra Frederiksberg Kommune til foreningens drift 
af anlæg og faciliteter. I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at: "På baggrund af en dialog med KB 
arbejdes der på at indgå en aftale med KB så vidt muligt baseret på samme retningslinjer som i kommunens 
driftsoverenskomst med FIU og med ønske om, at KB's anlæg også kan udnyttes af andre klubber eller på 
anden måde bidrage til at nedbringe ventelister." Sagen gør status efter forvaltningens forhandlinger med KB 
i september-november 2020.  

Beslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse.  
 
Et mindretal (Gunvor Wibroe) bad om, at sagen drøftes i forligskredsen vedr. Budget 2020.  

Indstilling 

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,  
1. at resultatet af forhandlinger om beregningsprincipper, afledt økonomi og udviklingspunkter i 

kommende driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune tages til efterretning – 
herunder at der arbejdes med en indfasning af tilskudsreduktionen svarende til 
effektiviseringskravet,  

2. at KB's supplerende bemærkninger vedr. afskrivninger af bygninger og samlet økonomi tages til 
efterretning og  

3. at forvaltningen på baggrund af ad 1 udarbejder forslag til driftsoverenskomst med KB for 2021-
2023, som forelægges i januar 2021 med henblik på politisk godkendelse. 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte på mødet den 30. november sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev 
anmodet om et uddybende notat vedr. håndtering af afskrivninger af bygninger og KB’s øvrige 
bemærkninger. Et uddybende notat er vedlagt sagen som nyt bilag, idet forvaltningen fastholder 
indstillingspunkterne - dog med den nødvendige tidsmæssige forskydning af forelæggelsen af forslag til 
driftsoverenskomst, jf. indstillingspunkt 3.  
 
Nedenfor sagen fra den 30. november: 
Kjøbenhavns Boldklub (KB) modtager hvert år et fast tilskud fra Frederiksberg Kommune til foreningens drift 
af anlæg og faciliteter. I 2020 udgør tilskuddet til KB’s anlæg og faciliteter i alt 16.482.000 kr. Derudover 
modtager KB i 2020 aktivitetstilskud på i alt 1.020.566 kr. 
 
I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at: "På baggrund af en dialog med KB arbejdes der på at indgå en 
aftale med KB så vidt muligt baseret på samme retningslinjer som i kommunens driftsoverenskomst med FIU 
og med ønske om, at KB's anlæg også kan udnyttes af andre klubber eller på anden måde bidrage til at 
nedbringe ventelister." Der blev som konsekvens heraf forudsat en effektivisering på 900.000 kr. i 2021 
stigende til 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem.  
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Jf. sag til Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august har forvaltningen tidligere på året indhentet oplysninger 
fra KB om KB´s faciliteter, vedligeholdelsesudgifter og aktivitetstimer. Det er med afsæt heri, at der i 
perioden september-november har været afholdt møder med KB om vilkårene for tilskud i en kommende 
driftsoverenskomst. I forhandlingsperioden er der indhentet supplerende oplysninger. 
 
Der er primo november opnået enighed om beregningsprincipper, afledt økonomi og udviklingspunkter i 
kommende driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune - dog således, at KB har supplerende 
bemærkninger vedr. afskrivninger af bygninger og samlet økonomi. KB's bemærkninger er indarbejdet som 
del af denne sag (bilag B-E).  
 
Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af de beregningsprincipper, afledt økonomi og udviklingspunkter, 
der er præsenteret i sagen, udarbejdes et forslag til driftsoverenskomst, som forelægges politisk til 
godkendelse i januar 2021.  
 
Driftsoverenskomsten vil med afsæt heri kunne udarbejdes inden for den forudsatte økonomiske ramme med 
en gradvis indfasning af den forudsatte effektivisering i 2021 og 2022, således at KB har mulighed for at 
justere driften i tråd med det reducerede tilskud. 
 
Beregningsprincipper i kommende driftsoverenskomst 
Med udgangspunkt i de opdaterede opgørelser over KB´s driftsudgifter, aktivitetstimer m.v., og retningslinjer, 
der er sammenlignelige med dem, som gælder i Frederiksberg Idræts-Unions (FIU´s) driftsoverenskomst, er 
der lavet en beregning af driftstilskud til KB med afsæt i transparente og objektive kriterier.  
 
Tilskuddet er så vidt muligt fastsat på baggrund af principper og vilkår i driftsoverenskomsten mellem 
Frederiksberg Kommune og FIU.  
 
Afgrænsning - folkeoplysende aktivitetstimer samt drift af direkte understøttende sidefaciliteter  
Dette indebærer, at der ydes tilskud til folkeoplysende aktivitetstimer i KB-ejede idrætsfaciliteter samt til drift 
af klub- og administrationslokaler samt omklædning til udendørs idrætsfaciliteter til folkeoplysende 
foreninger.  
 
Til de mødelokaler, som kommunen yder tilskud, er der i lighed med FIU aftalt, at mødelokalerne skal 
tilknyttes det kommunale bookingsystem, så det er muligt for andre foreninger, aftenskoler og kommunale 
brugere at benytte lokalerne, når de er ledige. 
 
Jævnfør Frederiksbergordningen og principperne i driftsoverenskomsten med FIU ydes der kun tilskud til 
faciliteter, hvor der udøves aktiviteter, der er i tæt tilknytning til foreningens folkeoplysende idrætsgrene. Det 
betyder bl.a., at der ikke i udgangspunktet kan ydes tilskud til KB’s udendørs svømmebassin.  
 
Dog har der i forhandlingen været drøftet muligheden for at afprøvning af afgrænset åbning af 
svømmebassinet for foreninger/aftenskoler, der har svømning som en primær aktivitet eller kommunale 
aktører. Dette vil blive udviklet i regi af Bevæg dig for livet i 2021. 
 
Som ved beregningen af det økonomiske grundlag for FIU’s driftsoverenskomst er der taget udgangspunkt i 
de afholdte aktiviteter det foregående år, hvor KB har udarbejdet og fremsendt de relevante opgørelser. I 
tilskudsberegningen for 2021 er der dog indarbejdet et ekstraordinært tilskud på i alt 482.277 kr. til indendørs 
tennisbaner, idet KB oplyser, at der på baggrund af et stort antal bookinger for den igangværende sæson 
forventes en markant stigning i disse aktiviteter. Ligeledes har KB meddelt, at man fremadrettet har ophørt 
med udlejning af tennisbaner til ikke-foreningsmedlemmer, hvorfor den tidligere udlejning ikke modregnet i 
tilskuddet. 
 
Takster 
For faciliteter, hvor der ikke i forvejen er aftalt takster med FIU, er der fastsat en takst svarende til et rimeligt 
udgiftsniveau. Eksempelvis er særligt KB’s udendørs tennisbaner og cricketpitch særegne for foreningen på 
Frederiksberg.  
 
Der henvises til vedlagte bilag A, som redegør for de mere detaljerede beregninger for de enkelte faciliteter.  
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Sammenfatning tilskud  
Samlet summer beregningerne op til følgende tilskudsberegning: 
 

KB faciliteter 
 
Tilskud 2021 

Peter Bangs Vej inkl. KB-hallen 8.627.603 kr. 
Pile Allé 4.529.091 kr. 
Klub- og administrationslokaler samt omklædning 1.931.801 kr. 
Samlet 15.088.495 kr. 
 
Med de foreslåede beregningsprincipper og den afledte økonomi, er det forvaltningens vurdering, at der kan 
udarbejdes en driftsoverenskomst, som udmønter effektiviseringskravet – dog bemærkes det at KB har en 
forventning om en stigning i aktiviteten i tennisafdelingen fra sæson 2020/21. Hvis stigningen i aktiviteten er 
varig, vil der være en ubalance fra 2023, hvorfor det foreslås at reservere 0,2 mio. kr. fra ikke-udmøntede 
midler til haltilskud på folkeoplysningsområdet fra 2023. 
 
Det bemærkes, at særligt tennis er en omkostningstung idræt, som kun KB udbyder på Frederiksberg. 
Tilskuddet til foreningens tennisafdeling udgør op imod 4.400 kr. pr. medlem uanset alder. Til sammenligning 
ydes der i Frederiksbergordningen maksimalt 2.380 kr. pr. medlem og kun til medlemmer under 25 år.  
 
Det er aftalt, at der er en årlig drøftelse af regulering af den økonomiske ramme for tilskuddet mellem KB og 
forvaltningen i lighed med det, som er aftalt i driftsoverenskomsten med FIU. Drøftelsen sker i foråret på 
baggrund af de aktuelle regnskabs-og aktivitetstal for KB. Udgangspunktet for reguleringen er, at ændringer i 
aktivitetstimer reguleres med halvdelen af den aftalte takst indtil driftsoverenskomsten fornyelse. Det 
foreslås, at aftalen kommer til at løbe fra 2021-2023. 
 
Muligheder for udvidelser af driftsoverenskomsten 
Det er aftalt med KB, at der skal igangsættes en proces mhp. at udvide driftsoverenskomsten ved at 
afdække mulighederne for en bedre udnyttelse af KB’s faciliteter – særligt i dagtimerne. Konkret foreslås i 
regi af Bevæg dig for livet igangsat en dialog med foreninger/aftenskoler hhv. Børne- og Ungeområdet om 
brug af KB’s svømmebassin, fitnessrum og KB-hallen inkl. kælder. 
 
KB’s bemærkninger 
KB har fremsendt foreningens bemærkninger til den vedtagne effektivisering samt til drøftelserne vedr. 
beregningsprincipper i driftsoverenskomsten. Bemærkningerne er vedlagt i bilag.  
 
I forhold til effektiviseringen skriver KB bl.a. følgende: 
 
"For KB er det helt afgørende at KB`s tilskud fastholdes mindst på nuværende niveau. Kun herved kan KB 
forblive den væsentlige sportsklub vi altid har været til glæde for KB´s mere end 5.000 medlemmer, FK og 
Danmark. Forslaget er klart i strid med FK`s tidligere tilkendegivelser overfor KB. Forslaget har vidtrækkende 
konsekvenser for KB idet det stort set vil umuliggøre at KB fremover kan fremskaffe midler fra fonde og 
venligtsindede til påkrævede væsentlige investeringer. Ingen vil donere eller bidrage hvis det blot medfører 
en reduktion af FKs tilskud. 
Det er således et stort ansvar kommunen påtager sig hvis der sker en beskæring af klubbens tilskud. 
Forslaget er helt urimeligt overfor KB der via frivillige ledere, egne midler, fonde samt andre venligtsindede 
fra 2008 – 2019 har investeret ca. 312 mkr. i klubbens anlæg (uden tilskud fra FK). KB forventer derfor, at 
forslaget tages af bordet." 
 
Herudover skriver KB: 

 at KB er begrænset på deres faciliteters kapacitet, og øvrige foreningers brug skal være afgrænset 
og ske mod vederlag, 

 at effektiviseringen vil påvirke aktivitets-og serviceniveau evt. ved højere kontingent, 
 at forslaget ikke er forbundet med effektivisering af faciliteter,  
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 at KB selv finansierer investeringer i deres anlæg, der delvist er bevaringsværdige og har væsentligt 
højere driftsomkostninger end andre anlæg i kommunen, og 

 at KB ikke vil have gavn af at indlede et administrativt samarbejde med FK/FIU. 
 
Med hensyn til driftsoverenskomsten bemærker KB tre forhold som foreningen er uenige i: 

 at der bør ydes særskilt tilskud til KB’s udendørs svømmebassin, 
 at der bør ydes yderligere lokaletilskud til mødefaciliteter ud over det afsatte årlige tilskud på 

550.000 kr., 
 at der bør ydes særskilt tilskud til drift- og vedligeholdelse af udearealer som forplads, tilkørselsveje, 

P-arealer og brandveje, og 
 at KB bør sikres fuld dækning for af-og nedskrivninger samt en vis dækning for prisforhøjelser, 

inflation mv., 
 
By-, kultur- og miljøområdets vurdering og videre proces 
Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af de beskrevne beregningsprincipper kan indgås en økonomisk 
transparent driftsoverenskomst med KB, der er inden for det afsatte kommunale budget. Forvaltningen 
indstiller derfor, at der på baggrund af beregningsprincipperne udarbejdes forslag til driftsoverenskomst med 
KB, som forelægges i januar 2021 mhp. politisk godkendelse. 
 
Den økonomiske ramme 
I forhold til KB’s bemærkninger kan det kun medgives, at KB er en væsentlig forening i Danmark med en 
unik tradition og særegne faciliteter – ikke mindst KB-hallen. KB og kommunen har haft et tæt samarbejde i 
mange år, hvor kommunen bl.a. har ydet en markant støtte i form af tilskud til foreningen. Der har ikke 
tidligere været en formel ramme om tilskuddet, og en reduktion af tilskuddet kan derfor synes urimelig for KB.  
 
Det er dog forsat forvaltningens vurdering, at KB vil modtage et betydeligt tilskud ved de fremlagte 
beregningsprincipper, og at foreningen kan drives videre på betryggende vis. Dette også i forhold til 
kommunens øvrige foreninger.  
 
Hvis beregningsprincipperne godkendes, vil der som tidligere nævnt ydes et markant tilskud til særligt 
medlemmer af KB’s tennisafdeling, der er væsentligt højere end der ydes til foreninger, der modtager 
lokaletilskud i henhold til Frederiksbergordningen. Sammenlignet med andre kommuners udgifter til tennis er 
det også vurderingen, at det afsatte tilskud er højt, og forvaltningen foreslår, at dette tilskud kvalificeres 
nærmere henover aftaleperioden 
 
Ud over det direkte økonomiske tilskud benytter KB – som de øvrige fodboldforeninger - også de kommunalt 
drevne boldbaner på Jens Jessensvej vederlagsfrit. 
 
Det er også forvaltningens vurdering, at der er potentiale for et større administrativt og teknisk samarbejde 
mellem KB og FIU, hvor en fællesbookingsystem kan være et første skridt. 
 
Driftsoverenskomsten 
KB bemærker til driftsoverenskomsten, at der bør ydes kommunalt tilskud til foreningens udendørs 25-meter 
svømmebassin, der netop er blevet renoveret med ekstern fondsfinansiering. Forvaltningen vurderer, at 
svømmebassinet ikke er i tæt tilknytning til foreningens idrætsgrene, og at der dermed ikke udbydes egentlig 
folkeoplysende foreningssvømning, hvorfor der ikke bør gives tilskud til faciliteten. Svømmebassinet er at 
betragte som en del af KB’s klubfaciliteter, hvor der ydes tilskud efter samme principper som til FIU. 
 
KB og forvaltningen har som nævnt aftalt, at det undersøges om der er mulighed for, at 
foreninger/aftenskoler, der har svømning som en primær aktivitet, kan benytte faciliteten og dermed udvide 
driftsoverenskomsten - dette i regi af Bevæg dig for livet. 
 
I forhold til mødelokaler samt til drift- og vedligeholdelse af udearealer er beregningsprincipperne de samme 
som i FIU's driftsoverenskomst med kommunen, og det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke bør 
ydes yderligere tilskud til KB hertil. 
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Som KB bemærker, er der i beregningsprincipperne ikke afsat specifikke midler til omlægning af 
fodboldbaner samt af-og nedskrivning af bygninger. Der er dog afsat midler til omlægning af 3-4 udendørs 
tennisbaner årligt, ligesom der i nogen grad også må forventes, at de øvrige takster kan finansiere dele af af-
og nedskrivningen af KB’s bygningsmasse. Det bemærkes, at KB i de seneste år har af-og nedskrevet på 
(dele af) foreningens bygningsmasse inden for foreningens nuværende økonomiske rammer. 
 
I kommunens driftsoverenskomst med FIU, hvor de samme haltakster er gældende, er der ligeledes ikke 
afsat ekstramidler til af-og nedskrivning af FIU’s egne anlæg, men FIU har selv forestået større 
bygningsmæssige tiltag, som bl.a. udskiftning af taget på Frederiksberghallerne, inden for de afsatte 
tilskudstakster. KB mener dog, at kommunen generelt har været mere velvillige ift. at bevilge FIU midler til 
etablering og større vedligeholdelsesopgaver. Her peges bl.a. på udvidelsen af Frederiksberghallerne i 2012. 
 
Ligesom Kommunalbestyrelsen har vedtaget en langsigtet vedligeholdelsesplan for de kommunale 
idrætsanlæg, hvori der bl.a. indgår omlægning af fodboldbaner og større bygningsmæssige 
vedligeholdsarbejder, vurderer forvaltningen, at der med fordel kan udarbejdes en tilsvarende langsigtet plan 
for kommunens selvejende anlæg, herunder KB’s og FIU’s anlæg. Dette kan være med til at sikre, at en 
ensartede og transparent vurdering af alle større idrætsfaciliteter i kommunen samt belyse de konkrete 
behov for af-og nedskrivninger af de forskellige selvejende faciliteter. Dette også ud fra en betragtning om, at 
de eksterne parter må forventes under alle omstændigheder at henvende sig til kommunen ved behov for 
større renoveringstiltag.  
 
Til finansiering af en langsigtet vedligeholdelsesplan for de selvejende idrætsanlæg kan der i 2021 og 2022 
peges på ikke-udmøntede midler til haltilskud på folkeoplysningsområdet på 0,2 mio. kr.  

Økonomi 

Tilskuddet til KB udgør i 2020 16.482.000 mio. kr. fordelt på haltilskud på 2.246.000 kr. og driftstilskud på 
14.236.000 kr.  
 
I budgetaftalen for 2020 er forudsat en effektivisering, så tilskuddet nedsættes til 15.565.000 kr. i 2021, 
15.217.000 kr. i 2022 og endeligt 14.870.000 i 2023 – dvs. med en indfasning af den samlede effektivisering. 
 
Budget 2021 (t. kr.) 2021 2022 2023 
Tilskudsramme, KB 15.565 15.217 14.870 
Aftalt tilskud inkl. ekstra 15.088 15.088 15.088 
Resttilskud 477 129 -218 

 
Med de foreslåede beregningsprincipper og den afledte økonomi er det forvaltningens vurdering, at der kan 
udarbejdes en driftsoverenskomst, som udmønter effektiviseringskravet – dog bemærkes det, at KB har en 
forventning om en stigning i aktiviteten i tennisafdelingen fra sæson 2020/21. Hvis stigningen i aktiviteten er 
varig vil der være en ubalance fra 2023, hvorfor det foreslås at reservere 0,2 mio. kr. fra ikke-udmøntede 
midler til haltilskud på folkeoplysningsområdet fra 2023. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der i 2021 og 2022 et resttilskud, som evt. kan bevilges til indfasning af det 
reducerede budget i KB. En indfasningen af effektiviseringen i 2021 og 2022, giver mulighed for, at KB kan 
justere driften i tråd med det reducerede tilskud. Forvaltningen anbefaler denne indfasning.  

Borgmesterpåtegning 

nej  

Behandling 

Kultur-og fritidsudvalget. 
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Historik 

 
 
 
Indstilling 23. november 2020, pkt. 135: 

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,  
1. at resultatet af forhandlinger om beregningsprincipper, afledt økonomi og udviklingspunkter i 

kommende driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune tages til efterretning – 
herunder at der arbejdes med en indfasning af tilskudsreduktionen svarende til 
effektiviseringskravet,  

2. at KB's supplerende bemærkninger vedr. afskrivninger af bygninger og samlet økonomi tages til 
efterretning og  

3. at forvaltningen på baggrund af ad 1 udarbejder forslag til driftsoverenskomst med KB for 2021-
2023, som forelægges i januar 2021 med henblik på politisk godkendelse. 

 
 
Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 23. november 2020, pkt. 135: 

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen. 
 
 
Indstilling 30. november 2020, pkt. 150: 

By-, kultur- og miljøområdet indstiller,  
1. at resultatet af forhandlinger om beregningsprincipper, afledt økonomi og udviklingspunkter i 

kommende driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune tages til efterretning – 
herunder at der arbejdes med en indfasning af tilskudsreduktionen svarende til 
effektiviseringskravet,  

2. at KB's supplerende bemærkninger vedr. afskrivninger af bygninger og samlet økonomi tages til 
efterretning og  

3. at forvaltningen på baggrund af ad 1 udarbejder forslag til driftsoverenskomst med KB for 2021-
2023, som forelægges i januar 2021 med henblik på politisk godkendelse. 

 
 
Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget_2018-21, 30. november 2020, pkt. 150: 

Kultur- og Fritidsudvalget udsatte sagen efter drøftelse, idet forvaltningen blev anmodet om et uddybende 
notat vedr. håndtering af afskrivninger af bygninger og KB’s øvrige bemærkninger.  

Ansvarligt område 

BKM 

Bemærkn fælles koord 

nej 

Klar til BM/formand 

nej 

Klar til BMP 
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nej 

DIR behandling 

nej 

Strategisk/Tværgåen 

nej 

Bemærkninger BM 

nej 

Sagstype 

B 

Lukket 

ja 

BKM interne bemærkn 

nej 

BKM fokussag 

ja 

BUO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BUO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BUO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BUO fokussag 

[SKAL UDFYLDES! . Må kun udfyldes af BUO skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

KDO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af KDO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i KDO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

KDO fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

SSA interne bemærkn 
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[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af SSA. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i SSA. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

SSA fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af SSA. skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

Afdchef / fagl leder 

BKM: CJ 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Sagsbehandler 

BKM:PJL/TKP 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Bilag 

 BILAG NYT - Forvaltningens supplerende bemærkninger efter KFU 301120 
 Bilag A - Beregningsprincipper for driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg 

Kommune 
 Bilag B - KB's bemærkninger (hovedbilag) 
 Bilag C - BILAG 1 KB's bemærkninger 
 Bilag D - BILAG 2 KB's bemærkninger 
 Bilag E - BILAG 3 KB's bemærkninger 

  

 

 

Bilag/Punkt_5_Bilag_1_BILAG_NYT__Forvaltningens_supplerende_bemaerkninger_efter_KFU_301120_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_Bilag_A__Beregningsprincipper_for_driftsoverenskomst_mellem_KB_og_Frederiksberg_Kommune_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_Bilag_A__Beregningsprincipper_for_driftsoverenskomst_mellem_KB_og_Frederiksberg_Kommune_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_3_Bilag_B___KBs_bemaerkninger_hovedbilag_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_4_Bilag_C__BILAG_1__KBs_bemaerkninger_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_5_Bilag_D__BILAG_2_KBs_bemaerkninger_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_6_Bilag_E__BILAG_3___KBs_bemaerkninger_ikke_offentligt.pdf
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Bilag 

 BILAG NYT - Forvaltningens supplerende bemærkninger efter KFU 301120 
 Bilag A - Beregningsprincipper for driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg 

Kommune 
 Bilag B - KB's bemærkninger (hovedbilag) 
 Bilag C - BILAG 1 KB's bemærkninger 
 Bilag D - BILAG 2 KB's bemærkninger 
 Bilag E - BILAG 3 KB's bemærkninger 

Bilag/Punkt_5_Bilag_1_BILAG_NYT__Forvaltningens_supplerende_bemaerkninger_efter_KFU_301120_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_Bilag_A__Beregningsprincipper_for_driftsoverenskomst_mellem_KB_og_Frederiksberg_Kommune_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_Bilag_A__Beregningsprincipper_for_driftsoverenskomst_mellem_KB_og_Frederiksberg_Kommune_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_3_Bilag_B___KBs_bemaerkninger_hovedbilag_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_4_Bilag_C__BILAG_1__KBs_bemaerkninger_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_5_Bilag_D__BILAG_2_KBs_bemaerkninger_ikke_offentligt.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_6_Bilag_E__BILAG_3___KBs_bemaerkninger_ikke_offentligt.pdf


 

Notat 

 Dato: 04-01-2021 
Sagsnr: 18.15.08-G01-1-20 

Kultur og Fritid 

Forvaltningens uddybende bemærkninger til: ”Status på arbejdet med driftsoverenskomst”  

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. november 2020 blev sagen ”Status på arbejdet med 
driftsoverenskomst – november 2020” udsat, idet forvaltningen blev anmodet om et uddybende 
notat vedr. håndtering af afskrivninger af bygninger og KB’s øvrige bemærkninger.  

KB’s bemærkninger er fremkommet i forvaltningens drøftelser med KB samt i bilag til sagen den 
30. november 2020. For KB’s uddybning af bemærkningerne henvises til bilagene til sagen. Be-
mærkningerne er opsummeret nedenfor og inddelt i bemærkninger til driftsoverenskomsten hhv. 
KB’s generelle bemærkninger til muligheder for samarbejde, effektivisering mv. 

 

1) Bemærkninger til driftsoverenskomsten 

I forbindelse med forhandlingerne om driftsoverenskomsten har KB bemærket, at der er afveget 
fra Frederiksbergordningen (folkeoplysningslovens lokale udmøntning på Frederiksberg), og der-
med det grundlag øvrige foreninger modtager lokaletilskud på baggrund af. Initialt i drøftelserne 
mellem KB og forvaltningen blev det aftalt, at udgangspunktet skulle være afholdte aktivitetstimer 
i sæsonen 2019/20, særligt på baggrund af usikkerhed omkring aktiviteter under Corona-situatio-
nen. Udgangspunktet har desuden været sammenlignelig med praksis omkring  kommunens 
driftsoverenskomst med FIU, der ligeledes  afviger fra Frederiksbergordningen på en række øvri-
ge  punkter. 

Der er dog afveget fra dette princip ved, at der er indregnet et ekstraordinært tilskud på  482.277 
kr. til indendørs tennisbaner på baggrund af en forventning om en markant stigning i tennisaktivi-
teterne – svarende til en udnytelse af de bookede timer på 95 pct. i højsæsonen. Dette vurderer 
forvaltningen er højt sat. 

Jf. sagen til Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august bemærkes det, at I fald KB’s tilskud skulle 
beregnes parallelt med modellen for de øvrige foreninger i egne lokaler, ville KB med de oplyste 
medlemmer under 18 år maksimalt kunne oppebære ca. 5,3 mio. kr. i lokaletislkud. KB’s årsregn-



skab viser imidlertid, at de realiserede driftsudgifter til faciliteterne på Peter Bangs Vej og Pile Allé 
er højere end dette tilskudsniveau. 

I de fremsendte bemærkninger til sagen fremhæver KB endvidere:  

a) at der bør ydes særskilt tilskud til KB’s udendørs svømmebassin, 
b) at der bør ydes yderligere lokaletilskud til mødefaciliteter til KB, 
c) at der bør ydes særskilt tilskud til drift og vedligeholdelse af udearealer som forplads, til-

kørselsveje, P-arealer og brandveje, og 
d) at driftsoverenskomsten bør sikre KB fuld dækning for af-og nedskrivninger, en vis dæk-

ning for prisforhøjelser, inflation mv., samt mulighed for at oparbejde en højere egenkapi-
tal. 

Nedenfor forvaltningens bemærkninger: 

Ad a)  

I KB udøves tre idrætsgrene: fodbold, tennis og cricket. Et svømmebassin er ikke en facilitet, der 
direkte knytter sig til udøvelsen af disse idrætter, og må derfor anses for at være en klubfacilitet og 
et ekstraordinært  tilbud til foreningens medlemmer. Både i udmøntningen af Frederiksbergordnin-
gen og kommunens driftsoverenskomst med FIU ydes der udelukkende tilskud til faciliteter, der 
anses for at være i direkte tilknytning til udøvelse af foreningernes idræt. Der er i forvaltningens 
forslag medtaget et samlet tilskud til KB’s klubfaciliteter tilsvarende det tilskud, der ydes til klubfa-
ciliteter i FIU’s anlæg. 

 

Ad b) 

I tilskudsberegningen ydes det samme lokaletilskud til KB’s mødefaciliteter, som ydes til FIU for 
mødelokaler i Frederiksberghallerne og Mariendalshallen. Et yderligere lokaletilskud til KB’s mø-
delokaler vil derfor være en afvigelse ift. FIU’s vilkår. Mødefaciliteterne på FIU’s anlæg, der ydes 
tilskud til, stilles til rådighed for alle foreninger og kommunale brugere i kommunens bookingsy-
stem. Dette vil også være udgangspunktet for mødefaciliteterne på KB’s anlæg med forvaltningens 
forslag. 

 

Ad c) 

Der ydes ikke særskilt tilskud til drift og vedligeholdelse af udearealer knyttet til faciliteten i kom-
munens driftsoverenskomst med FIU, kommunen varetager kun driften af offentlig vej. Alt drift og 
vedligeholdelse er indeholdt i de aftalte takster, hvilket også bør være udgangspunktet for kommu-
nens driftsoverenskomst med KB. 

 

Ad d)  

Af-og nedskrivninger af bygningerne indeholdt i de aftalte tilskudstakster i kommunens driftsove-
renskomst med FIU, hvor taksterne årligt bliver pris-og lønreguleret. Hvis der ydes et særskilt til-



skud til KB med henvisning til af-og nedskrivninger vil tilskuddet blive ydet på andre præmisser 
end det tilskud, som kommunen yder til FIU. 

Til at imødegå slidtage og værdiforringelse af de selvejede anlæg, har FIU udarbejdet en vedlige-
holdelsesplan, der skal sikre anlæggenes stand og løbende forlænge levetiden. Eksempelvis har 
FIU sidste år udskiftet tagkonstruktion i Frederiksberghallerne, hvilket kommunen ikke ydede sær-
skilt tilskud til. FIU’s større vedligeholdelsesarbejder indarbejdes i udgangspunktet ikke i FIU’s akti-
ver og afskrives derfor ikke over driften.  

Forvaltningen foreslår i sagsfremstillingen, at det kan give mening at udarbejde en samlet vedlige-
holdelsesplan for de selvejende idrætsfaciliteter i kommunen i lighed med den, som er udarbejdet 
for de kommunale anlæg. Når dette giver mening er det bl.a. for at afdække de aktuelle behov for 
vedligehold, samt at understøtte kvaliteten i de selvejendes institutioners vedligeholdelsesplaner. 
Derudover kan der også være forskel i anlæggenes gældsfaktor, som bør afdækkes i sammen-
hæng med anlæggenes stand. Endeligt deler KB fodboldbaner med FCK, hvor et evt. kommunalt 
anlægstilskud til omlægning af disse baner kan afdækkes i arbejdet. 

Ift. KB’s ønske om at oparbejde en større egenkapital er det ikke forvaltningens vurdering, at fore-
ninger og selvejende idrætsfaciliteter bør oparbejde en stor egenkapital for at sikre driften af folke-
oplysende faciliteter, der er kommunalt støttede. Til sammenligning er FIU’s egenkapital ca. 2,3 
mio. kr. mod KB’s 2,9 mio. kr. (2019). 

En større egenkapital er forståeligt ift. den kommercielle drift forbundet med KB-hallen. Der bør 
dog ikke ydes kommunalt lokaletilskud til, at KB kan oparbejde en større egenkapital mhp. at sik-
re foreningens soliditet ift. de kommercielle aktiviteter i KB-hallen. En sådan egenkapital bør opar-
bejdes af kommercielle indtægter fra KB-hallen. 

 

2) Generelle bemærkninger 

KB har endvidere en række generelle bemærkninger til muligheder for samarbejde, effektivisering 
mv. Her bemærker foreningen særligt fire forhold: 

e) at effektiviseringen vil påvirke aktivitets-og serviceniveau evt. ved højere kontingent, og at 
forslaget ikke er forbundet med effektivisering af faciliteter, 

f) at KB er begrænset på deres faciliteters kapacitet, og øvrige foreningers brug skal være 
afgrænset og ske mod vederlag, 

g) at KB selv finansierer investeringer i deres anlæg, der delvist er bevaringsværdige og har 
væsentligt højere driftsomkostninger end andre anlæg i kommunen, og 

h) at KB ikke vil have gavn af at indlede et administrativt samarbejde med FK/FIU. 

 

Ad e)  

Det er forvaltningens vurdering, at KB er sikret et transparent og rimeligt tilskudsniveau i den fore-
slåede tilskudsberegning, der vil muliggøre at videreføre et højt aktivitets- og serviceniveau. KB vil 
i udgangspunktet modtage de samme tilskudstakster som FIU, hvor faciliteterne er sammenligne-



lige. Forvaltningen har på baggrund af KB’s bemærkninger yderligere indhentet referencer ift. ten-
nisfaciliteterne, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med kommunens eller FIU’s faciliteter: 

Mht. indendørstennisbaner oplyser Lyngby-Tårbæk Kommune, at der ydes tilskud på ca.  117.000r 
pr. bane. Pr. år I forvaltningens forslag vil KB modtage et årligt tilskud på ca. 514.000 kr. pr. bane. 

Mht. udendørstennisbaner oplyser Gentofte Kommune, at der betales mellem 28.000 – 41.000 
kr./år pr. bane til grusbanerne ved Christiansholms Tennisklub og Gentofte Tennisklub. I forslaget 
til en driftsoverenskomst med KB foreslås, der et årligt tilskud på ca. 155.000 kr. pr. bane. 

For både Gentofte og Lyngby-Tårbæk gælder, at større renoveringsopgaver og omlægning af ba-
ner ikke er medtaget i tilskuddene, ligesom at forvaltningen har vurderet, at der kan ydes tilskud til 
administration af tennisbanerne. I den takst der er udregnet for KB er indregnet omlægning af 4 
baner hvert år. Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at tilskuddet er højt sammenlignet med 
de nævnte kommuner. Forvaltningen vil henover de kommende år løbende vurdere niveauet for 
taksterne for tennisbanerne i dialog med KB og andre kommuner med lignende faciliteter. 

 

Ad f)  

Generelt er der en begrænset kapacitet ift. idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune. Bl.a. på 
baggrund af IDAN’s analyse af kommunens idrætsfaciliteter i 2016, er det ikke forvaltningens vur-
dering, at KB er mere begrænset mht. faciliteter end kommunens øvrige foreninger. KB har i de 
senere år igangsat initiativer for flere målgrupper og igangsat tiltag, som sikrer en bedre udnyttel-
se. Eksempelvis hybrid- og kunstgræsbaner på nogle tennisbaner, så de kan bruges hele året. 
Dette til trods synes der fortsat at  være et potentiale for , at andre kommunale bruger og forenin-
ger tildeles tider i faciliteterne. Der bør ydes tilskud til øvrige foreninger mv. med udgangspunkt i 
de fastsatte tilskudstakster.  

 

Ad g) 

Der er som nævnt i d) samme udgangspunkt som i driftsoverenskomsten med FIU, at foreningen 
selv har ansvaret for investeringer i selvejende anlæg. I 2012 ydede kommunen ekstraordinær 
støtte til FIU til udvidelse af Frederiksberghallerne med bl.a. en lånegaranti. Kommunen har lige-
ledes ydet støtte i form af lånegaranti til KB til opførelse af KB-hallen ift. den del der skulle anven-
des til folkeoplysende aktivitet. Det er desuden forvaltningens vurdering, at der ikke umiddelbart er 
grundlag for at yde ekstraordinært tilskud til KB på baggrund af særlig høje driftsudgifter. Dette vil 
dog kunne afdækkes i arbejdet med en samlet vedligeholdelsesplan for kommunens selvejende 
anlæg. 

 

Ad h)  

Det er forsat forvaltningens vurdering, at der kan være synergieffekter og serviceforbedringer ved 
at indlede et større samarbejde med FIU om tilsyn, drift og administrative opgaver. Eksempelvis 
er kommunens idrætsfaciliteter overgået til et fælles bookingsystem, hvor KB i dag har sit eget 
bookingsystem for foreningens medlemmer. I tilskudsberegningen er der jf. ovenfor allerede for-



udsat, at KB’s mødelokaler skal overgå til kommunens bookingssystem, så eventuelle ledige tider 
kan bringes i spil over for andre foreninger og/eller kommunale aktører.  

 
3) KB og FIU  

Nedenfor en illustration, der viser forskellen mellem KB, FIU hhv. en almindelig folkeoplysende for-
ening.  

 Paraplyorganisation Folkeoplysende for-
ening 

Hal- og anlægs-
ejer 

Driftsoperatør 
kommunale 
haller 

 Paraplyorganisation 
for en række idræts-
foreninger på Frede-
riksberg – med tilskud 
fra FK 

Forening med ret til til-
skud fra FK efter fol-
keoplysningsloven – 
bl.a. aktivitetstilskud 
til børn/unge < 25 år  

Ejer af egne hal-
ler og anlæg, 
som med drift-
stilskud fra FK, 
stilles til rådig-
hed for de(n) fol-
keoplysende for-
ening(er) 

Operatør på 
kommunale hal-
ler og anlæg, 
som med drift-
stilskud fra FK, 
stilles til rådig-
hed for de folke-
oplysende fore-
ninger 

FIU                                            
X 

                                               
X 

                                       
X 

KB                                               
X 

                                        
X 

 

 

Illustrationen viser, at driftsoverenskomsten med FIU har tre ben – hhv. rollen som interesseorga-
nisation, rollen som ejer af haller og anlæg og rollen som driftsoperatør på kommunale haller og 
anlæg.  

En kommende driftsoverenskomst med KB indeholder kun rollen som ejer af haller og anlæg. Pa-
rallelt hermed modtager KB aktivitetstilskud som folkeoplysende forening. I 2021 udgør aktivitets-
stilskuddet fra Frederiksberg Kommune 1,080 mio. kr.  

 

  



 

Notat 

 Dato: 12-11-2020 
Sagsnr: 18.15.08-G01-1-20 

 
Beregningsprincipper for driftsoverenskomst mellem KB og Frederiksberg Kommune 
Notatet opsummerer de beregningsprincipper, som har været afsættet i drøftelserne mellem KB 
og Frederiksberg Kommune. På baggrund heraf præsenteres indledningsvist en tilskudsoversigt 
for de forskellige faciliteter på KB´s anlæg. Herefter følger en mere detaljeret redegørelse angivet 
under hver note.  

Nedenfor et overblik over tilskudsudspillet i en kommende driftsoverenskomst: 

Note Peter Bangs Vej Tilskudsudspil 
1 Ny- og Gammel tennishal 3.278.960 kr. 
1 Ekstraordinært tilskud til tennishal i 2021 376.069 kr. 
2 Udendørs tennisbaner 2.103.744 kr. 
3 Fitnesslokalet 80.000 kr. 
4 Badmintonhal 477.224 kr. 
5 Hybridfodboldbaner 345.000 kr. 
6 Cricketpitch 109.440 kr. 
7 Sportskælderen under KB-Hallen 1.188.221 kr. 
8 KB-Hallen 668.945 kr. 
Pile Allé  
1 Indendørs tennishaller 873.800 kr. 
1 Ekstraordinært tilskud til tennishal i 2021 106.208 kr. 
10 Idrætshal 952.535 kr. 
2 Udendørs tennisbaner 2.099.328 kr. 
11 Allé-Banen 332.220 kr.  
12 Græsostbanen 115.000 kr. 
12 Tilsyn af græsbanen 50.000 kr. 
Fælles tilskud på tværs af anlæg  
13 Klub- og administrationstilskud 309.960 kr. 
14 Omklædning, Fodbold 681.156 kr. 
14 Omklædning, Tennis 385.685 kr. 
9 Mødelokaler 555.000 kr. 
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 i alt 15.088.496 kr. 

 

Overordnede principper og vilkår i driftsoverenskomsten 

Principper og vilkår er så vidt muligt fastsat på baggrund af ditto i driftsoverenskomsten mellem 
Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idræts- Union. Dvs. ud fra principper om: 

1) Folkeoplysende aktiviteter i KB-ejede idrætsfaciliteter 
2) Drift af klub- og administrationslokaler samt omklædning til udendørs idrætsfaciliteter til fol-

keoplysende foreninger 
 
Frederiksberg Kommune yder tilskud til folkeoplysende aktiviteter i de FIU-ejede indendørs 
idrætsfaciliteter i henhold til følgende takster: 

- 397 kr. pr. aktivitetstime i store haller (800 kvm eller derover) 
- 136 kr. pr. aktivitetstime i små haller/sale (under 800 kvm), samt i mødelokale eller styrke-

lokale 
 
3) Opgørelsen af aktivitetstimer følger bestemmelserne for lokaletilskud iht. Frederiksbergs-

ordningens §5, stk. 5: 
 

Med ansøgningen om lokaletilskud vedlægges en specificeret opgørelse over det 
forventede timetal i de lokaler, der søges om tilskud til. Der skal alene medregnes 
timer, som er planlagt anvendt til egentlige foreningsaktiviteter. Kontorer, depoter, 
baderum, køkken og birum kan ikke medregnes som lokaletimer. 
 

I lighed driftsaftalen med FIU betyder det, at der i udgangspunktet kun gives tilskud til aktivitet-
stimer – dvs. timer hvor foreningsmedlemmer på hold/gruppe/kamp udøver deres (primære) 
sport. 
 
4) I lighed med principper i driftsaftalen med FIU er udgangspunktet for beregning af tilskud 

afholdte/registrerede aktivitetstimer. Således er tal og aktivitetsopgørelser fra sæsonen 
2019/20 afsættet for udregninger og drøftelser. 
 

5) For faciliteter, hvor der ikke i forvejen er aftalt takster med FIU, er aftalt et tilskudsniveau 
svarende til et rimeligt udgiftsniveau. Eksempelvis er særligt KB’s udendørs tennisbaner, 
men også cricketpitchen og Allé-banen særegne for foreningen på Frederiksberg.  

 
6) Det er desuden kun være faciliteter, hvor der udøves aktiviteter, der er i tæt tilknytning til 

foreningens idrætsgrene, der ydes tilskud til. Det betyder bl.a., at der i driftsaftalen ikke ydes 
tilskud til foreningens udendørs svømmebassin. 

 
7) De relevante takster er P/L-reguleret til 2021-priser. 

 
8) De aktuelle medlemstal pr. 1. oktober 2020 er medtaget i beregningen 
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Note 1 – Indendørs tennisbaner 

Tilskuddet gældende for de indendørs tennisbaner på Peter Bangs Vej og Pile Allé bygger i ud-
gangspunktet på de afholdte aktivitetstimer pr. tennisbane, som KB har oplyst for sæsonen 
2019/20, samt til en timetakst på 136 kr. for indendørs faciliteter under 800 kvm. 

Idet KB har oplevet en betydelig medlemsfremgang i løbet af 2020 (særligt i tennisafdelingen), vil 
der forventeligt være en stigning i aktivitetstimerne i den netop indledte ’indendørs sæson’, og 
således ydes et ekstraordinært tilskud til KB i 2021. KB har i den forbindelse fremsendt booking-
oversigter for de indendørs tennisbaner på PBV og PA. I beregningen af det ekstraordinære til-
skud er regnet med en 95 % udnyttelse af de bookede tider i sæsonen 2020/21, hvilket er en 
meget høj udnyttelsesgrad. 

Note: 

En udnyttelsesgrad på 95 % er udregnet ud fra en sammenligning med aktivitetsniveauet i sæ-
sonen 2019/20, og med en øget aktivitet som følge af en flot medlemstilgang i tennisafdelingen. 
Således svarer udnyttelsesgraden til en stigning i aktiviteten på ca. 10 %, hvilket harmonerer 
med medlemsudviklingen.   
KB har ift. oplægget fremsendt bemærkninger, om at klubben har oplevet en væsentlig fremgang 
i antallet af medlemmer og dermed medlemmernes aktivitetstimer. Således har KB meddelt, at 
medlemstallet godkendes. Men det gør antallet af aktivitetstimer ikke.  
 

Der er enighed om, at brugen af indendørsbaner skal anskues i en primær sæson på 8 mdr. og 
en sekundær sæson på 4 mdr.  

Taksten omfatter drift, vedligehold, omklædningsrum mv. 

Tilskud til indendørs tennisbaner udgør på den baggrund: 

Peter Bangs Vej 24.110 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 3.278.960 kr. 

Ekstraordinært tilskud i 2021 vedr. tennisbaner PBV i 2021 376.069 kr. 

Pile Allé: 6.425 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 873.800 kr. 

Ekstraordinært tilskud i 2021 vedr. tennisbaner PA i 2021 106.208 kr. 

I alt årligt tilskud til indendørs tennisbaner: 4.635.037 kr. 

Note 2 – Udendørs tennisbaner 

Omkring de udendørs faciliteter har taksten ikke i forvejen været kendt. Taksten for og dermed 
tilskuddet til de udendørs tennisbaner bygger således på den af KB fremsendte oversigt vedr. 
udgifter, samt oversigten over budgetterede vedligeholdelsesudgifter på de forskellige faciliteter 
på KB´s anlæg. Heri indgår bl.a. omlægning/renovering af samlet 3-4 baner årligt på PBV og PA. 
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Endelig indgår driftsudgifter til teknisk og administrativt personale ift. de udendørs faciliteter. På 
baggrund heraf er aftalt en takst pr. aktivitetstime på 96 kr.    

Antallet af aktivitetstimer på de udendørs tennisbaner bygger på de aktivitetsoversigter KB har 
fremsendt. Det er indregnet, at to helårs hydbridbaner muliggør brug i sekundær sæsonen på 
PBV, samt at der i sekundærsæsonen spilles fodbold på 3 baner med kunstgræs PA.  

Tilskud til udendørs tennisbaner udgør på den baggrund: 

Peter Bangs Vej: 21.914 aktivitetstimer × 96 kr. pr. aktivitetstime = 2.103.744 kr. 

Pile Allé: 21.868 aktivitetstimer × 96 kr. pr. aktivitetstime = 2.099.328 kr. 

I alt årligt tilskud til indendørs tennisbaner: 4.203.072 kr. 

Note 3 – Fitnesslokalet 

Tilskuddet er udregnet p.b.a. estimeret 12 ugentlige holdtimer/aktivitetstimer i fitnesslokalet med 
en timetakst på 136 kr. for indendørs faciliteter under 800 kvm samt ved sammenligning af de 
udgifter til fitnesslokalet angivet i KB´s årsregnskab. 

Det årlige tilskud til fitnesslokalet på Peter Bangs Vej udgør: 

620 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 80.000 kr. 

Note 4 – Badmintonhal 

Tilskuddet funderes i de aktivitetsoversigter KB har fremsendt samt til en timetakst på 136 kr. for 
indendørs faciliteter under 800 kvm. 

Det årlige tilskud til badmintonhallen på Peter Bangs Vej udgør: 

3.509 aktivitetstimer × 136 kr. pr. aktivitetstime = 477.224 kr. 

Note 5 – Hybridfodboldbaner 

KB oplyser, at udgifterne til hybridfodboldbanerne er høje, idet der er særlige elitekrav fra bl.a. 
FCK. KB modtager leje fra FCK, og oplyser, at FCK selv betaler for deres brug af banerne. Da 
kommunen ikke må yde tilskud til FCK’s krav og brug af baner, er der kun taget udgangspunkt i 
KB’s brug af hybridbaner på et niveau svarende til de øvrige kommunale baner. 

Frederiksberg Kommune betaler ca. 2,5 mio. kr. årligt for drift af 11 kunstgræsbaner på Jens 
Jessens Vej, som KB også benytter. Således ydes et tilskud på 230.000 kr. pr. bane til KB, sva-
rende til udgifterne til banerne på JJV.   

Der er anlagt 3 hybridbaner på KB´s anlæg, hvoraf FCK er den primære bruger af banerne 2 og 
3. Bane 1 er primært til brug for KB fodbold og cricket. Førstenævnte baner anvendes dog også i 
begrænset grad af KB Fodbold og Cricket i forbindelse med kampe. På baggrund heraf ydes et 
driftstilskud svarende til 1½ fodboldbane. 
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Det årlige tilskud til 1½ hybridfodboldbane på Peter Bangs Vej udgør på den baggrund i alt 
345.000 kr. 

Note 6 – Cricketpitch 

Timetaksten for cricketpitchen har ikke været kendt i forvejen, men er ifm. drøftelser aftalt væ-
rende på niveau svarende til en udendørs tennisbane, dvs. 96 kr. pr. aktivitetstime.  

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt.  

Det årlige tilskud til cricketpitchen på Peter Bangs Vej udgør herefter: 

1.140 aktivitetstimer × 96 kr. pr. aktivitetstime = 109.440 kr.  

Note 7 – Sportskælderen under KB-Hallen 

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt samt taksten på 397 
kr. pr. aktivitetstime for faciliteter over 800 kvm. 

Det årlige tilskud til Sportskælderen under KB-Hallen udgør: 

2.993 aktivitetstimer × 397 kr. pr. aktivitetstime = 1.188.221 kr.  

Note 8 – KB-Hallen 

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt samt taksten på 397 
kr. pr. aktivitetstime for faciliteter over 800 kvm. 

Det årlige tilskud til KB-Hallen udgør:1.685 aktivitetstimer × 397 kr. pr. aktivitetstime = 668.945 
kr. 

Note 9 – Mødelokaler 

KB har ønsket en model for mødelokaler, der er ens ift. FIU.  

Der ydes tilskud til to store mødelokaler i Frederiksberg Hallerne og et stort mødelokale i Marien-
dalshallen. Mødelokalerne indgår i kommunens bookingsystem og kan bookes af alle kommu-
nens foreninger, skoler mv. i hele åbningstiden.  

På tilsvarende vis ydes tilskud til tre store mødelokaler på KB’s faciliteter, som samtidig dedike-
res til kommunens bookingsystem, hvor KB, øvrige foreninger, skoler og øvrige kommunale bru-
gere kan booke lokalerne. Det bemærkes, at der er væsentligt flere foreningsmedlemmer tilknyt-
tet FIU’s anlæg end i KB. KB oplyser omvendt, at foreningen har et særligt stort behov for møde-
faciliteter. 

I lighed med det tilskud FIU modtager for mødelokaler (185.000 kr. pr. mødelokale) ydes tilskud 
til KB til tre store mødelokaler på i alt 555.000 kr. årligt. 

Note 10 – Idrætshal / Hal 3 
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Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt, samt taksten på 
397 kr. pr. aktivitetstime for faciliteter over 800 kvm. Den opgjorte brug af hallen gælder for 8 
måneder om året.  

Det årlige tilskud til idrætshallen på Pile Allé udgør: 

Pile Allé: 3.599 aktivitetstimer × 397 kr. pr. aktivitetstime / 12 × 8 = 952.535 kr.  

Note 11 - Allé Banen 

Timetaksten for Allé Banen har ikke været kendt i forvejen. Ifm. drøftelserne er aftalt sammenlig-
nelige principper som for en udendørs tennisbane, hvor banen udgør ca. 1,5 tennisbane. På den 
baggrund er aftalt en takst på 140 kr. pr. aktivitetstime.  

Antallet af aktivitetstimer bygger på de aktivitetsoversigter KB har fremsendt. 

Det årlige tilskud til Allé banen på Pile Allé udgør: 

2.373 aktivitetstimer × 140 kr. pr. aktivitetstime = 332.220 kr. 

Note 12 – Græsbanen 

Tilskuddet til græsbanen følger samme princip, som gældende for hybridfodboldbanerne på PBV, 
hvor udgangspunktet er et tilskud på 230.000 kr. pr. bane, svarende til udgifterne til banerne på 
JJV. 

Da græsbanen på PA anvendes i et begrænset tidsrum i løbet af ugen og ikke ligesom banerne 
på JJV kan anvendes hele året, men kun i sommerhalvåret, udgør tilskuddet til banen 115.000 
kr. svarende til taksten for en halv hybridbane. 

Da der er særlige forhold omkring ansvar og ejerskab af banen ydes derudover et ekstraordinært 
tilskud på 50.000 kr. til fornødent tilsyn af banen.  

Det årlige tilskud til græsbanen på Pile Allé udgør derfor 165.000 kr. 

Note 13 – Klub- og administrationstilskud 

KB råder over flere klub- og administrationslokaler som stilles til rådighed for foreningens med-
lemmer og administration, herunder kontorer, pejsesalen, mødelokaler mv. Frederiksberg Kom-
mune yder tilskud til KB´s drift af klub- og administrationslokaler til børn og unges foreningsaktivi-
teter.  

Jf. kommunens driftsoverenskomst med FIU ydes tilskud på 300.000 kr. til drift og vedligeholdel-
ses af disse klub- og administrationslokaler for 7 folkeoplysende foreningers brug. Samlet har 
disse foreninger registreret 2.367 medlemmer under 25 år, hvilket svarer til et tilskud på 127 kr. 
pr. medlem. (135 kr. med 2021 P/L fremskrivning) 

KB’s årlige tilskud til klub- og administrationslokaler udgør således: 
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2.296 medlemmer u/25 år × 135 kr. pr. medlem = 309.960 kr. 

Note 14 – Omklædning til fodbold og tennis 

Frederiksberg Kommune har flere udendørs idrætsfaciliteter, herunder bl.a. kunstgræsbanerne 
på Jens Jessens Vej, som KB’s fodboldafdeling benytter. Til disse udendørs fodboldbaner drifter 
og vedligeholder KB omklædningsrum til de medlemmer/fodboldspillere, som Frederiksberg 
Kommune yder tilskud til iht. folkeoplysningsloven.  

jf. kommunens driftsoverenskomst med FIU ydes tilskud ca. 350 kr. pr. medlem. (371 kr. med 
2021 P/L fremskrivning) 

Iht. KB´s medlemstal pr. 1. oktober 2020 er registreret 1.836 KB-fodboldspillere, der spiller fod-
bold på kunstgræsbanerne ved JJV, og heraf potentielt benytter omklædningsrummene på KB´s 
anlæg. Derudover er registreret 2.495 KB-tennisspillere, som i en sommersæson på 5 måneder 
benytter de udendørs tennisbaner, og således potentielt ligeledes omklædningsfaciliteterne på 
KB´s anlæg. 

KB’s årlige tilskud til omklædningsfaciliteter udgør: 

KB Fodbold: 1.836 fodboldspillere × 371 kr. pr. medlem = 681.156 kr. 

KB Tennis: 2.495 tennisspillere × 371 kr. pr. medlem / 12 × 5 = 385.685 kr. 

I alt årligt tilskud til omklædningsfaciliteter: 1.066.841 kr.
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1. Indledning 

På baggrund af  FKs  budget 2020–2023 -  KFU05: ”Ensartede vilkår for lokale- og idrætsfaciliteter” 
samt efter anmodning fra FK har Kjøbenhavns Boldklub (KB) og Frederiksberg kommune (FK) 
påbegyndt udarbejdelse af en Driftsoverenskomst mellem FK og KB. 
 
Grundlaget herfor er jf. ”Forslagets baggrund, formål og indhold” at ”… der udarbejdes en 
driftsoverenskomst med KB med udgangspunkt i samme principper som i kommunens 
driftsoverenskomst med FIU”.  
 
Senere anføres: ”Det må forventes, at en driftsoverenskomst vil have indvirkning på 
kommunens tilskud til KB” 
 
FK har oplyst at der med forslaget og ønsket om at indgå en driftsoverenskomst planlægges en 
reduktion af KBs driftstilskud (pt. 16,5 mkr.) med op til 1,5 mkr. (knap 9%). 
 
Forslaget er i strid med FKs tidligere tilkendegivelser overfor KB og beror på misforståelser jf. 
nedenfor.  
 
Forslaget rammer KB på det værst tænkelige tidspunkt.  
 
Det er således et stor ansvar FK påtager sig såfremt forslaget medfører en reduktion af KBs 
tilskud. 
 
Forslaget fremkom inden udløbet af det første driftsår efter bygningen af den nye K.B. Hallen 
for 245 mio. kr. (uden tilskud fra FK).  
 
Forslaget fremkom endvidere på et tidspunkt hvor retablering af KB`s  historiske (fredede) 
svømmebassin (12,7 mkr. uden tilskud fra FK ) samt en nødvendig omlægning af KB´s fodbold- 
og tennisbaner (19 mkr. uden tilskud fra FK ) end ikke var færdigt.  
 
En driftsoverenskomst har ikke i sig selv ”indvirkning på kommunens tilskud til KB”. Den 
sammenhæng er simpelthen ikke til stede. 
 
Det er fundamentalt at forstå at KB - modsat FIU - selv finansierer alle investeringer i anlæg, 
lokaler mv.  Det er således en helt anden model for KB end for øvrige klubber på 
Frederiksberg.  
 
Rammerne for genopførelsen af K.B. Hallen blev fastlagt i tæt samarbejde med FK’s politiske 
ledelse, kommunaldirektør, direktør for Kultur og Fritid samt Stadsarkitekt. Kravet fra FK var en 
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”ikonisk bygning”. Altså ”ikke kun en idrætshal”, men en bygning, der kunne være ”et vartegn 
for Frederiksberg”. 
 
KB har fra 2008 – 2019 investeret ca. 312 mkr. i klubbens anlæg (uden tilskud fra FK). 
 
En evt. reduktion af driftstilskud skal ses i sammenhæng med at KBs resultater i de senere år 
har udgjort ”et stort rundt 0” (få hundrede tusinde) efter at der – særlig efter branden i 2011 - 
er gennemført besparelser og effektiviseringer på stort set alle områder.  
 
For KB er det således helt afgørende at  ”KBs tilskud fastholdes på nuværende niveau”. 
 
 

2. Besparelsesforslag KFU05 

2.1 Forslaget er i strid med FKs tidligere tilkendegivelser overfor KB  

Forslaget betyder at KB ikke modtager det (forudsatte) tilskud, der var en klar gensidig forståelse om 
efter mødet med FK 21. november 20172.  
 
Den gensidige forståelse omfattede, at 

• ”KB`s tilskud skal fastholdes på nuværende niveau”.  
o Den helt afgørende forudsætning for at  

 KB optog 50 mkr. lån i Nykredit.  
KB´s samlede gæld mv. til Nykredit udgjorde ultimo 2019 knap 93 mio. kr. 

 KB`s bestyrelse accepterede det ledelsesansvar der er forbundet med, som 
amatørklub uden (væsentlige) indtægter og egenkapital, at opføre så stor en 
hal og optage så stor gæld. 

• ”KB gives mulighed for at oparbejde en tilstrækkelig egenkapital understøttende en sikker 
og stabil drift og vedligeholdelse af K.B Hallen, således at denne også i fremtiden kan 
fastholde det høje bygningsmæssige kvalitetsniveau, der blev fremført af FK som krav for 
etableringen” 

o KBs egenkapital udgjorde ultimo 2019 2,9 mkr. (1%) af aktiver på knap 300 mkr.  
 En egenkapital på 1% (bør være min. 10%) er klart for lille til at drive så stor 

en klub og til at kunne agere forsvarligt under hensyntagen til den 
usikkerhed der er forbundet med amatøridræt.  

  
Disse alvorlige forhold, blev understreget under planlægning af byggeriet for FK´s politiske 
ledelse og forvaltning på møder i 2016 og 2017.   
 
Forholdene blev gentaget og konfirmeret på møder i 2018.  
 
Senest er forholdene gentaget i 2019 og 2020 med ny politisk ledelse og ny 
forvaltningsdirektør.   
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KB er helt afhængig af FK og tilskud fra FK. Bortfalder FK´s tilskud må KB rekonstrueres eller 
lukke.  Det er derfor afgørende at FK og KB til enhver tid berettiget har tillid til hinanden, og at 
indgåede aftaler overholdes. FK har to repræsentanter i KB´s bestyrelse. 
 
I KB’s vedtægter § 13 stk. 2 anføres: ”I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue, herunder 
dens faste ejendomme, overgå til FK …”. 
 
En væsentlig reduktion af KBs tilskud bestyder således at klubbens anlæg mv. må overgå til FK. 
 
Det er næppe det de mange fonde, frivillige og venligtsindede havde forudsat eller forventet da de 
donerede penge til KB. Tværtimod. 
 
Når fondstildeliger mv. blot medfører at KBs tilskud fra FK reduceres betyder det at KBs mulighed for 
fremover at tiltrække fonde og andre til at donere penge afgørende forringes.  
 
Bare tanken herom gør det prohibitivt for KB at fremskaffe midler til nødvendige investeringer.  
 
Ingen fond vil give penge der blot medfører reduktion af KBs tilskud fra FK! 
 

2.2  Forslaget bygger på forkerte antagelser og forudsætninger.  

Det er fundamentalt at forstå at KB - modsat FIU - selv finansierer alle investeringer i anlæg, 
lokaler mv.  
 
Det er således en helt anden model for KB end for øvrige klubber på Frederiksberg.  
 
FK’s anlægs- og driftstilskud er alene beregnet for en del af KB’s anlæg og lokaler.  
 
Tilskuddet dækker ikke 80% af driftsomkostninger til K.B. Hallen.  
 
Tilskuddet dækker heller ikke omkostninger til tilkørselsveje, P-anlæg, byrum samt elitedelen 
af primært fodboldafdelingens driftsomkostninger til banevedligehold, administrations- og 
mødelokaler.   
 
KB´s anlæg kan og må ikke sammenlignes med almindelige idrætslokaler. KB´s historiske anlæg på 
Peter Bangs vej (PBV) (opført 1938), herunder SFO’en Multiidræt (ekskl. K.B. Hallen (der ikke indgår i 
beregning af driftstilskud)) består af øvrige fredede bygninger, som af FK nu er registreret som 
bevaringsværdige.   
 
Anlægget har dermed forudsætningsvis væsentligt højere driftsomkostninger end andre 
idrætsanlæg på Frederiksberg.  
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KB betaler leje af idrætsarealer til FK. Gennemfører FK - mod forventning - det fremsatte 
forslag, vil KB – i nødværge – søge denne leje nedsat. 
 

2.3  Forslaget vil ”påvirke aktivitetsniveauet på området”, og ”driften af 
faciliteterne” samt ”serviceniveauet”. 

Under ”Forslagets baggrund, formål og indhold” anføres, at forslaget ”ikke vil påvirke 
aktivitetsniveauet på området”, men ”kan påvirke driften af faciliteterne – herunder eventuelt 
serviceniveauet”. Denne antagelse er forkert. 
 
Antagelsen er forkert.  
 
Siden branden i 2011 har vi gjort hvad der står i vores magt for at reducere omkostninger og for at få 
økonomien til at hænge sammen. Skal vi gøre mere har det alvorlige konsekvenser. 
  
KB er en amatørklub, som pt. er stærkt gældsat og uden væsentlig egenkapital, og som - ud 
over tilskud fra FK - primært har indtægter i form af medlemskontingent.  
 
KB havde i 2019 et resultat på 0,5 mkr. For 2020  budgetteres (skøn pr. 30/6) med et stort 0+.  
 
Vi er påbegyndt overvejelser om de kommende år. Vi kan allerede nu se at vi får det svært samt at 
påkrævede investeringer i vedligehold og fornyelse (i alt ca. 150 mkr + moms) ikke kan gennemføres 
ved egen drift.  
  
En nedskæring af tilskud på bare 0,5 mkr. (for ikke at tale om 1,5 mkr.) betyder at KB bliver 
underskudsgivende, at egenkapitalen bliver udhulet og at KB må tage drastiske skridt. 
 
En væsentlig nedskæring vil således med sikkerhed påvirke aktivitetsniveauet, driften af 
faciliteterne og serviceniveauet. Og anlæggene vil forfalde idet der ikke er råd til absolut 
påkrævet og nødvendig vedligeholdelse. 
 
KB har bidraget til at de mål FK har sat om, at 75% skal være aktive og 50% heraf i forening i år 
2025.  
 
KB har i dag flere medlemmer end nogensinde (>5.000 medlemmer). Det er i sig selv positivt, 
men slider også på anlægget og faciliteterne. 
 
I forlængelse af IDAN rapporten har KB gennemført væsentlige, omkostningstunge 
investeringer i idrætsanlæg for at skabe en bedre udnyttelse, herunder udlægning af 
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kunstgræs på grustennisbaner i vinterhalvåret (investering 1 mkr og en medfølgende 
væsentligt øget driftsomkostning til af- og pålægning samt opbevaring mv.) 
 
En reduktion af FK´s driftstilskud kan ikke dækkes ved forhøjelse af kontingenter. En forhøjelse 
vil medføre en væsentlig medlemsafgang.  
  

2.4  Forslagets ”effekter og opfølgning” angives således: 
”Effektiviseringsforslaget vil medføre en optimering af driften af 
idrætsfaciliteterne på Frederiksberg”.  

 
Også den antagelse og forudsætningerne herfor er forkerte.  
 
Forslaget indeholder ingen ”effektivisering” eller ”optimering af driften af idrætsfaciliteterne 
på Frederiksberg”. 
 
Tvært imod. Udarbejdelse af driftsoverenskomst medfører betydelige yderligere administrative 
timer, registreringer, dokumentation, møder mv. (bureaukrati). 
 

2.5   ”Det undersøges, om andre af kommunens foreninger kan få adgang til 
KB’s faciliteter”. 

 
Under forslagets ´Baggrund, formål og indhold´ anføres at ”det undersøges, om andre af 
kommunens foreninger kan få adgang til KB’s faciliteter”. 
 
I forbindelse med FK’s garanti for KB`s  lån i Nykredit på 50 mkr. til genopførelse af K.B. Hallen 
medtog Kultur- og Fritidsforvaltningen en begrænsning for KB’s anvendelse af FIU´s 
idrætsarealer.  
 
KB må således ikke øge sit forbrug af FIU´s lokaler, haller, mødelokaler mv. 
 
Begrænsningen af KB’s mulighed for vækst, søges således nu suppleret med en beslutning om, 
at øvrige idrætsforeninger skal have adgang til de af KB betalte og opførte idrætsfaciliteter.  
 
Alle kan melde sig ind i KB, og KB`s faciliteter, kan benyttes af ethvert medlem.  
  
KB har i forvejen et godt, nært og tillidsfuldt samarbejde med FIU særlig vedrørende fodbold.  
 
Forslaget vil aldrig kunne generere indtægter/effektiviseringer i et omfang, som væsentligt vil 
afbøde den foreslåede reduktion af tilskud.  
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KB har pt. flere end 5.000 medlemmer ( > 1.000 flere end for få år siden) og lange ventelister. 
Vi har nået maksimum for antal medlemmer og de aktiviteter vi kan håndtere på vore 
(begrænsede) anlæg.  
 
Vi har i de senere år etableret blebold, pigefodbold  og – cricket mv.  
 
Og på elitesiden er vi nok den mest vindende og velestimerede klub i byen og måske i landet.  
 
Vi har således ikke behov for en væsentligt større ikke-medlems-aktivitet på vores anlæg. Og 
slet ikke hvis takken er at vores tilskud reduceres. 
 
Vi er – dette til trods - parate til seriøst og loyalt at drøfte FK´s eventuelle forslag. Men en 
eventuel aftale skal være afgrænset og ske mod vederlag. 
 

2.6  Forslagets ´baggrund, formål og indhold´ foreslår at ”der ses på 
muligheder for øget administrativt samarbejde mellem KB og FIU 

 
KB er en privat amatørklub, som drives effektivt.  KB vil ikke have gavn af at indlede et 
administrativt samarbejde med FK/FIU.  
 
En eventuel besparelse vil aldrig afstedkomme indtægter for KB, som kan opveje de afgørende 
væsentlige nedskæringer af tilskud, der lægges op til.  
 
 

 

3.  Driftsoverenskomst (udkast) 

Efter anmodning fra FK er vi påbegyndt udarbejdelse af en ny Driftsoverenskomst mellem FK og KB 
efter samme retningslinjer som for driftsoverenskomsten med FIU.  
 
Vi har haft en god, åben – til tider også humoristisk - dialog med forvaltningen ved Camilla Jarltoft, 
Peter Jul Lange og Thomas Kammer Petersen, hvilket vi gerne vil kvitere for.  
 
For KB er der tale om et betydeligt tidskrævende stykke arbejde - uden vederlag. For både KB og FK 
er det med bundet mandat. KB kan ikke tåle en reduktion af tilskud og FK skal søge at opfylde FK`s 
ønsker om reduktion. Deraf også uenigheden. 
 
Vi har afleveret det betydelige og omfangsrige efterspurgte materiale. Et antal udkast har været 
drøftet. 
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Den fremsendte dokumentation mv. viser, at KB driver sine anlæg effektivt og økonomisk 
ansvarligt.  
 
Udkastet til driftsoverenskomst giver således ikke grundlag for reduktion af tilskud. 
 
Vi har fortsat en række udeståender hvoraf de væsentligste er nævnt nedenfor: 
 

 

3.1 Af- og nedskrivninger til dækning af løbende værdiforringelse af anlæg mv. 

KB ejer (som udgangspunkt) egne bygninger og anlæg. Bygningen på Pile Alle (PA) er opført på lejet 
grund.  
 
Bygninger og anlæg undergår løbende værdiforringelse som følge af slid, brug, alder, vejrlig mv. 
Værdiforringelsen afspejles regnskabsmæssigt ved en årlig afskrivning. 
 
Kan værdiforringelsen ikke dækkes af den årlige afskrivning kræver lovgivningen at der foretages 
nedskrivning. 
 
De årlige af- og nedskrivninger afspejler den samlede værdiforringelse.  
 
Kan KB ikke via driften (herunder ved tilskud fra FK) dække omkostninger til af-og nedskrivning 
betyder det at KB ikke kan opretholde sine anlæg.  
 
På sigt betyder det at klubben må lukke! 
 
Af- og nedskrivning muliggør alene en genopførelse til (oprindelig/historisk) anskaffelses-/kostpris.  
Af- og nedskrivning alene giver således ikke dækning for inflation og evt. prisforhøjelse.  
 
KB vil langsomt men sikkert gå mod lukning hvis ikke KB sikres fuld dækning for af-og nedskrivninger 
samt en vis dækning for prisforhøjelser, inflation mv. 
 
KB må og skal således have forsvarlig dækning for af- og nedskrivning på anlæg.  
 
Parterne er ikke nået til enighed herom idet spørgsmålet ”skal drøftes politisk”. 
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Eksempel: 
Tkr. Bygning Kunstgræsbane 
Anskaffelsessum kr. 250.000 10.000 
Afskrivningsperiode 50 år 10 år 
Årlig afskrivning 5.000 1.000 
   
Værdi efter 10 år 200.000 0 
Værdi efter 25 år 125.000  
Værdi efter 30 år 100.000  

 
KB har siden 2016 foretaget flg. af- og nedskrivninger på anlæg (jf. vore reviderede årsregnskaber):  
 

Af- og 
Nedskrivning - kr. 

  2020 est. 2019 2018 2017 2016 

Afskrivning:    
    

Pile Alle (PA)   257.520 257.576 257.580 257.576 
 

PBV Ny Tennishal   946.800 946.789 1.173.456 1.173.456 269.316 

PBV Fodbold Lokaler   198.480 198.473 198.468 198.473 23.702 

PBV Administration   46.560 46.593 46.596 46.593 3.074 

PBV KB Talent omklædning    166.320 166.368 166.368 166.368 8.533 

PBV varmecentral   167.520 167.628 167.628 41.907 
 

PBV KB Hallen   5.040.000 5.042.659 
   

PBV Svømmebassin   345.000     

Afskrivning, i alt   7.168.200 6.826.086 2.010.096 1.884.373 304.625 

Nedskrivning:    
    

PBV Ny Tennishal: Tag og 
 tekniske installationer 

   600.000 2.400.000 2.200.000 
 

PA – Skøn    2.500.000 
    

        

I alt Jf. regnskab   9.668.200 7.426.086 4.410.096 4.084.373 304.625 

 
 
 
 

3.2  Mødelokaler mv. 

FK lægger kun op til en beskeden dækning af driftsomkostinger for mødelokaler og andre lokaler/sale 
mv. KB er uenig heri. 
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KBs lokaler anvendes/benyttes dagligt og er en forudsætning for de tre sportsgrene, det liv og den 
aktivitet der er på KB og ikke mindst fastholdelsen af unge når de når 15-16 års alderen. KB har klart 
for få lokaler. 
 
Vi står netop over for ønske/krav om at etablere yderligere lokaler primært til fodbold samt et 
enkelt lokale til Cricket (som hidtil end ikke har haft eget klublokale). Samlet investering min. 12,5 
mio. kr. inkl. moms. (uden tilskud fra FK) 
 
Blandt de lokaler der ikke gives driftstilskud til er vores historiske lokaler (en væsentlig del af KB´s 
DNA) f.eks. Pejsesalen med vægmalerier af Sikker Hansen fra 1938, Granen og andre. Uden disse 
lokaler kan KB ikke fastholde klubbens aktiviteter herunder afholdelse af mesterskaber, Audi cup, 
turneringer, sammenkomster, bankospil, bespisning af medlemmer, klubfester mv. Endvidere daglige 
møder, træner- og lederkurser, undervisning, IT-baserede analyser mv. tæt knyttet til vores tre 
sportsgrene.  
 
For KB er det derfor et krav at der gives yderligere tilskud til lokaler.  
 

3.3  Svømmebassin 

KB har selv opnået fondsfinansiering til et nyt svømmebassin for 12,5 mkr. (uden tilskud fra FK). 
 
Der er tale om et ikonisk historisk svømmebassin fra 1938 (tegnet af Hans Hansen), der af FK er gjort 
bevaringsværdigt.  
 
Bassinet anvendes hele året (solvarme), men særlig fra marts til oktober. Bassinet anvendes af unge 
såvel som gamle.  
 
Folkesundhedsmæssigt og i relation til at bevæge sig for livet mv. er bassinet helt afgørende.  
 
Vi påtænker at påbegynde særlige aktiviteter for vores ældre medlemmer i relation til 
morgen/vinterbadning mv. Men derudover bruges basssinet af medlemmer før og efter at de har 
dyrket deres sport, ved genoptræning af skader, til socialt samvær, samt før og efter skoletid mv. 
 
Ingen andre idrætsforeninger har et tilsvarende bassin. Det giver ingen mening at der ingen tilskud 
gives til et bassin der er bygget i 1938 som en integreret del af det samlede anlæg. 
 
Driften af bassinet er bekostelig omend opvarmning sker ved solceller og dermed energieffektivt. 
 
De yderligere omkostninger til driften skal i givet fald afholdes af et reduceret tilskud.  
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Det er åbenbart kommunens tak for at KB retablerer et tidligere fredet, nu bevaringsværdigt bassin 
til 12,5 mio. kr. (helt uden støtte fra FK). 
 

3.4  Forpladsen mod Peter Bangs Vej 

I forbindelse med opførelsen af K.B. Hallen fik KB mulighed for (uden tilskud fra FK) at erhverve  den 
lidt over 1.000 kvadratmeter store matrikel (foran K.B. Hallen) omkranset af boligejendommene og 
Peter Bangs Vej.  
 
Også på dette punkt havde vi et tæt samarbejde med FK om udformning og fremtidig anvendelse af 
matriklen.  
 
FK`s ønske/krav var en udformning i stil med det nye byrum ved Sløjfen til glæde for beboere, øvrige 
forbi passerende, medlemmer og besøgende til K.B. Hallen.  
 
FK anbefalede samtidig, at det nye byrum ikke kun omhandlede den tilkøbte matrikel, men også 
arealerne helt ud til boligejendommene, uagtet disse arealer er ejet af 3. mand. 
 
Omkostningerne til etablering af det ny byrum løb op i mere end 10 mkr. (uden tilskud fra FK), en 
omkostning KB ikke kunne få imødekommet alene via fondstilskud og derfor måtte finansiere selv.  
 
En henvendelse til FK om tilskud til de yderste to meter af fortovet mod cykelstien blev ligeledes 
afvist. 
 
KB har ikke ubetydelige omkostninger til drift- og vedligeholdelse af udearealer som forplads, 
tilkørselsveje, P-arealer og brandveje.  
 
KB skal endvidere vedligeholde tilkørselsvejen til anlægget i Pile Alle, uagtet at det er FKs areal.   
 
FK har afvist at lade disse omkostninger indgå i Driftsoverenskomsten, idet ”FIU ikke har 
sammenlignelige omkostninger”.  Afvisningen giver ingen mening da kun KB har sådanne 
omkostninger. 
 
  

4. Afslutning 

For KB er det helt afgørende at  KB`s tilskud fastholdes mindst på nuværende niveau. 
  
Kun herved kan KB forblive den væsentlige sportsklub vi altid har været til glæde for KB´s mere end 
5.000 medlemmer, FK og Danmark. 
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Forslaget er klart i strid med FK`s tidligere tilkendegivelser overfor KB. 
 
Forslaget har vidtrækkende konsekvenser for KB idet det stort set vil umuliggøre at KB fremover kan 
fremskaffe midler fra fonde og venligtsindede til påkrævede væsentlige investernger. Ingen vil 
donere eller bidrage hvis det blot medfører en reduktion af FKs tilskud. 
 
Det er således et stort ansvar kommunen påtager sig hvis der sker en beskæring af klubbens tilskud.  
 
Forslaget er helt urimeligt overfor KB der via frivillige ledere, egne midler, fonde samt andre 
venligtsindede fra 2008 – 2019 har investeret ca. 312 mkr. i klubbens anlæg (uden tilskud fra FK). 
 
KB forventer derfor, at forslaget tages af bordet. 
 
Vi ser frem til et fortsat godt og nært samarbejde med FK som er og bliver KBs væsentligste 
samarbejdspartner. 
 
Vi er naturligvis til rådighed for uddybning mv. 
  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Frederiksberg d. 10. november 2020 
  
 
  
Finn L. Meyer,                          Henrik Eigenbrod, 
Formand                                   Direktør            
 
  
 
 
 
 
 
Noter: 

1. 1. KFU05: ”Ensartede vilkår for lokale- og idrætsfaciliteter” (https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-
09/effektiviseringsforslag-2020.pdf , side 65) 2.  

2. Notat af 22. november 2017 fremsendt til Thomas Wohlert den 22. november 2017 forud for møde den 27/11-17 med fra FK: 
BM, Kom.dir. BT, CJA og THW 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frederiksberg.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-09%2Feffektiviseringsforslag-2020.pdf&data=02%7C01%7Cgert.petersen%40dk.dsv.com%7C367937f9796f44ff707c08d84dc8b520%7C4a90c23a3ece4ef2b857522f23b8204c%7C0%7C1%7C637344871715330111&sdata=3phxdDRVr%2F0qFcm53mVXTstNa3TmvpxDQNjPVGgxt3k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frederiksberg.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-09%2Feffektiviseringsforslag-2020.pdf&data=02%7C01%7Cgert.petersen%40dk.dsv.com%7C367937f9796f44ff707c08d84dc8b520%7C4a90c23a3ece4ef2b857522f23b8204c%7C0%7C1%7C637344871715330111&sdata=3phxdDRVr%2F0qFcm53mVXTstNa3TmvpxDQNjPVGgxt3k%3D&reserved=0


 
Notat 
 
 Dato:  22. november 2017 
 
 Vedr.:  Emner til dialog på kommende møde mandag den 27. november 2017 med 
  Frederiksberg Kommunes borgmester, politikere og forvaltning. 
 
 Til:  Thomas Wohlert for fordeling på rådhuset, Niels-Chr. Holmstrøm, Gert  
  Petersen og Finn L. Meyer. 
 
 
Indledning: 
Niels-Christian Holmstrøm, formand: 
Status på K.B. Hallens Byggeri   
Status på projekt for retablering af Svømmebassin 
Gert Petersen, næstformand: 
Status på plan for udvidelse af tennishal – etablering af Nationalt Tenniscenter på KB 
 
Emner til dialog: 
 
1: KB Hallen herunder forpladsen og øvrige udearealer: 
 Planforhold: 

- Trafiksikkerhed 
- Det underjordiske toilet 
- Adgange fra S-togsstation / Jens Jessens Vej 
- Busvendeplads 

  
 Økonomi: 

- Fonds bidrag 
- FK bidrag ? 

 
2: Lånegaranti: 
 Efter afgørelsen i Kommune Kredit: 

- Garantiprovision 1% (fortsat et krav?) 
- Lempe på vilkår – garantien gældende hele anlægget og ikke alene til K.B. Hallen, men 

også gældende etablering af øvrige idrætsfaciliteter. 
- Alternativt kommunalt anlægstilskud til øvrige idrætsfaciliteter (Tennishal) eller ny 

Kommunal Lånegaranti med mulighed for lån i Kommune Kredit. 
 
3: Drifts- og lokaletilskud: 
 Bekræftelse af seneste politiske beslutning om fastholdelse af tilskud til K.B. på nuværende 
 niveau.  
 Tillige fortsat accept af det forhold, at KB gives mulighed for at oparbejde en tilstrækkelig 
 egenkapital understøttende en sikker og stabil drift og vedligeholdelse af K.B. Hallen, således 
 denne også i fremtiden kan fastholde det høje bygningsmæssige kvalitetsniveau, der blev 
 fremført af FK som krav for etableringen.  
 
4: KB´s anlæg i Pile Allé: 



 Etablering af kunstgræsbaner og mulighed for yderligere aktivering af 500-600 børn og  unge 
 herunder: 

- Finansiering af to kunstgræsbaner med lys 
- Omklædningsrum for piger  

 
 
 
 
 
  
  

 
  



 

          
    Frederiksberg den 1. september 2020 
  
  
Vi tillader os at rette henvendelse til dig i relation til de forhandlinger der pt. pågår med 
udgangspunkt i Frederiksbergs Kommunes (FK´s) budget 2020 – 2023.  
  
Et for KB afgørende punkt heri er KFU05: ”Ensartede vilkår for lokale- og idrætsfaciliteter” 
(note 1) 
  
Gennemføres forslaget betyder det at: 

• KB ikke modtager det tilskud, KB havde forstået at der var en klar gensidig forståelse om 
efter mødet med FK 21. november 2017 (Note 2). Den gensidige forståelse omfattede, at 

o ”KB`s tilskud skal fastholdes på nuværende niveau”.  
 Den afgørende forudsætning for at KB optog 50 mio. kr. lån i Nykredit 

hvorefter KB´s samlede gæld mv. til Nykredit ultimo 2019 udgjorde knap 93 
mio. kr. 

 Forudsætningen blev lagt til grund for KB`s bestyrelse særlig i relation til det 
ledelsesansvar der er forbundet med, som amatørklub uden væsentlig 
egenkapital, at optage så stor gæld. 

 KB´s finansielle udgifter (inkl. garantiprovision til kommunen 0,5 mkr.) 
udgjorde i 2019 5,2 mkr. og ventes i de kommende år mindst at udgøre ca. 4 
mkr. (skøn) 

o ”KB gives mulighed for at oparbejde en tilstrækkelig egenkapital understøttende 
en sikker og stabil drift og vedligeholdelse af K.B Hallen, således at denne også i 
fremtiden kan fastholde det høje bygningsmæssige kvalitetsniveau, der blev 
fremført af FK som krav for etableringen” 
 KB`s egenkapital udgør ultimo 2019 2,9 mkr. (1%) af aktiver på knap 300 mkr.  
 En egenkapital på 1% er klart for lidt til at drive så stor en klub og til at kunne 

agere forsvarligt under hensyntagen til den usikkerhed der er forbundet med 
amatøridræt. 

  
Forslaget om reduktion af tilskuddet kom i 2019, mindre end et år efter at KB hallen er 
opført!  
  
KB har fra 2008 – 2019 investeret ca. 312 mkr. i vores anlæg. Herunder ca. 246 mkr. til KB 
hallen. Alt sammen uden at ligge FK til last. Vi har selv skaffet midlerne via fonde og 
venligtsindede mv.   
  
KB`s Økonomi (uddrag) 
Siden branden i 2011 har vi gjort hvad der står i vores magt for at reducere omkostninger og 
for at få økonomien til at hænge sammen. Skal vi gøre mere har det alvorlige konsekvenser. 
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KB havde i 2019 et resultat på 0,5 mkr. For 2020  budgetterer vi (budgetskøn pr. 30/6) med et 
stort 0+.  
Vi er påbegyndt overvejelser om de kommende år. Vi kan allerede nu se at vi får det svært 
samt at påkrævede investeringer i vedligehold og fornyelse ikke kan gennemføres ved egen 
drift.  
  
En nedskæring af tilskud på bare 0,5 mkr. (for ikke at tale om 1,5 mkr.) betyder at KB bliver 
underskudsgivende, at egenkapitalen bliver udhulet og at KB må tage drastiske skridt. 
  
Driftsoverenskomst 
Efter anmodning fra FK er vi påbegyndt udarbejdelse af en ny Driftsoverenskomst mellem 
FK og KB. Vi har haft en god dialog med forvaltningen herom. 
  
Vi har afleveret det efterspurgte.  
  
Det ventes, at 1. udkast til endelig aftale fremkommer i denne uge. 
  
Foreløbige beregninger viser at KB burde have et væsentligt større tilskud når tilskuddet beregnes 
efter samme retningslinjer som gælder tilskud til FIUs anlæg.  
  
Den fremsendte dokumentation viser, at KB driver sine anlæg effektivt og økonomisk ansvarligt.  
  
Afslutning 
For KB er det helt afgørende at  ”KB`s tilskud skal fastholdes på nuværende niveau”. 
  
Vi håber at du og dit parti vil være med til at hjælpe os således at KB fremdeles kan forblive 
den væsentlige sportsklub vi altid har været til glæde for Danmark, FK og vores mere end 
4.800 medlemmer. 
  
Vi er naturligvis til rådighed for uddybning mv. 
  
 
Med venlig hilsen  
  
 
Finn L. Meyer, formand 
Henrik Eigenbrod, direktør 
  
Noter: 

1. KFU05: ”Ensartede vilkår for lokale- og idrætsfaciliteter” (https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-
09/effektiviseringsforslag-2020.pdf , side 65)  

2. Notat af 22. november 2017 fremsendt til Thomas Wohlert den 22. november 2017 forud for møde den 23/11-17 med fra FK: 
BM, Kom.dir. BT, CJA og THW 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frederiksberg.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-09%2Feffektiviseringsforslag-2020.pdf&data=02%7C01%7Cgert.petersen%40dk.dsv.com%7C367937f9796f44ff707c08d84dc8b520%7C4a90c23a3ece4ef2b857522f23b8204c%7C0%7C1%7C637344871715330111&sdata=3phxdDRVr%2F0qFcm53mVXTstNa3TmvpxDQNjPVGgxt3k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.frederiksberg.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-09%2Feffektiviseringsforslag-2020.pdf&data=02%7C01%7Cgert.petersen%40dk.dsv.com%7C367937f9796f44ff707c08d84dc8b520%7C4a90c23a3ece4ef2b857522f23b8204c%7C0%7C1%7C637344871715330111&sdata=3phxdDRVr%2F0qFcm53mVXTstNa3TmvpxDQNjPVGgxt3k%3D&reserved=0


 

Kultur- og Fritidsafdelingen 
By-, Kultur- og Miljøområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
 
Att.: Kultur og fritidschef Camilla Jarltoft. 
                                     Frederiksberg d. 7. juli 2020 
      
 
Udarbejdelse af Driftsoverenskomst mellem Kjøbenhavns Boldklub og Frederiksberg 
Kommune, Kultur og Fritidsafdelingen 
 
Hermed fremsendes KBs foreløbige materiale for udarbejdelse af en Driftsoverenskomst 
mellem KB og Frederiksberg Kommunes Kultur og Fritidsafdeling. 
 
Denne udarbejdelse af Driftsoverenskomst er en genoptagelse af det arbejde der tilbage i 
2015-16 var igangsat, men efter fælles overenskomst med Frederiksbergs Borgmester, 
kommunaldirektør, ledende medarbejdere og politikere blev standset grundet KBs store 
opgave med opførelsen og investeringen i et for begge parter ønsket Sports- og kulturcenter, 
K.B. Hallen. 
Det blev pointeret, at det var kommunes ønske, at K.B. Hallen ikke kun blev en sportshal, 
men en ikonisk bygning til glæde for KBs medlemmer, kommunens borgere og markant i Stor 
København. Idet en sådan bygnings omkostninger ville løbe op i mere end 200 mio. kr. blev 
det tillige aftalt, Frederiksberg Kommune ville stille en lånegaranti på 50 mio. kr. samt at KBs 
driftstilskud fra Frederiksberg Kommune ikke ville blive reduceret på anden måde end øvrige 
foreningers tilskud (FIU) i en periode frem til KB forventeligt får oparbejdet en i forhold til 
investeringen rimelig egenkapital. 
På denne baggrund blev det af KBs bestyrelse besluttet at genopføre K.B. Hallen.  
 
Overraskende var det derfor, at KB umiddelbart før offentliggørelsen af Frederiksberg 
Kommunes Budgetudkast for 2020, blev oplyst om, at der i forslaget var medtaget en 
reduktion af KBs driftstilskud stigende hen over 4 år til i alt kr. 1.500.000. Bemærkes skal, at 
ikke øvrige foreningers tilskud reduceres samtidigt. Baggrunden for den valgte reduktion af 
KBs tilskud har det ikke været muligt at få oplyst, andet en "nogen" mener KB får alt for 
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meget. 
 
Efterfølgende traf Frederiksberg Kommune den beslutning, at reduktionen af KBs tilskud 
udsættes til en Driftsoverenskomst er udarbejdet. En beslutning vi takker for og et arbejde vi 
bidrager til med åbne arme og ser frem til, kan afslutte spekulationer om berettigelsen af de 
beregnedes driftstilskud for KB og FIU. 
 
Det er med Kultur og Fritidsafdelingen aftalt, at Driftsoverenskomsten skal udarbejdes på 
nøjagtigt de samme vilkår som Driftsoverenskomsten med FIU. Det er tillige aftalt, at idet KB 
er ejer af både idrætsanlæg, bygninger, fortove og veje, vil der være forskelle der skal tages 
stilling til som f.eks. opgaver til drift og vedligehold, der i Frederiksberg Kommune er 
placeret i øvrige af kommunens afdelinger/budget.   
Vi har valgt at benytte de FIU ejede faciliteter, eksempelvis Frederiksberghallerne, som 
udgangspunkt for den sammenlignelige beregning af driftstilskud, hvor tilgængelige timer i 
faciliteterne ganges med en timesats. 
 
Vi ser frem til samarbejdet, vi har medtaget kopi af kommunens Driftsoverenskomst med FIU 
2017 inkl. dokumentet med bilag, vi er kommet godt i gang ikke mindst via vejledning fra 
Kultur og Fritidsafdelingen omkring de grundlæggende forhold for udarbejdelsen. 
 
Udestående er bl.a. dialog om, hvorledes tilskud til drift og vedligeholdelse af vore udendørs 
tennisbaner skal beregnes. Fra KBs side er anbefalingen, at vi ser på hvilke omkostninger KB 
har realiseret på denne opgave, hverken mere eller mindre.  
 
Det hører naturligvis med til det fulde billede at medtage det forhold hvormed KB har 
mulighed for både at udbygge, men også vedligeholde og forskønne vort anlæg og bygninger 
fra 1938, 1970, 1990 og senest 2019.  
I det vedhæftede dokument, er medtaget de primære investeringer KB har foretaget helt 
tilbage fra 1990 i vore to anlæg på Frederiksberg. Grundlæggende giver kommunen KB 
mulighed for at udbygge/vedligeholde vort anlæg til glæde for de sportslige afdelingers 
udnyttelse jf. folkeoplysningsloven samt via en aftalt lejeaftale for grunden i Pile Alle´. Med 
dette udgangspunkt har KB via egne og ikke mindst øvrige fonde opbygget et anlæg der er 
markant i idrætsdanmark, omtales som enestående og som et flagskib i idrætsdanmark. 
Dette samspil markerer Frederiksberg på en måde, begge parter kan være stolte af. Af 
dokumentet fremgår, at KB siden 2008 har investeret for mere end 312 mio. kr. i begge vore 
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anlæg - penge der primært er erhvervet via venligst sindede fonde og ikke har belastet 
hverken KBs eller Frederiksberg Kommunes budgetter. Det er da ikke så ringe endda. 
 
Ovennævnte fondsbidrag kan og må ikke benyttes til den daglige drift. Pengene til driften 
kommer primært fra kommunens driftstilskud og delvist medlemmernes kontingent. 
Indtægterne fra K.B. Hallen dækker desværre kun renter og afdrag samt garantiprovision.  
På KB har vi holdningen, "Stil gerne yderligere kvadratmeter til rådighed for KB, vi har til 
forskel for kommunen og FIU, mulighed for at skaffe anden kapital end den fra de 
Frederiksbergske skatteydere, til udbygning af det frederiksbergske idrætsliv". 
 
Giv os plads til 6, 8 eller 10 Padle baner på hospitalsgrunden, vi etablerer gerne og opbygger 
endnu en idrætsaktivitet til glæde for de frederiksbergske borgere. 
   
Fremsendt er vedhæftet: 
 

- Udkast til Lokale og anlægsplan dokumenterende hvilke faciliteter der 
ligger til grundlag for og er medtaget i beregningerne 

- Udkast Driftsskema pr. aktivitet 
- Udkast Tidsskema i KB faciliteter 
- KB investeringer i idrætsanlæg 
- Udkast til beregningsmodel baseret på FIU/FK driftsoverenskomst 2017 

 
Udestående: 

- Beregning af driftstilskud for udearealer (27 tennisbaner, 4 fodboldbaner, 
m.m.) 

- Afklaring af omkostninger KB har som ejer af faciliteter og som FIU ikke har. 
Leje af arealer til FK, vedligeholdelse/renholdelse af veje og fortove etc. 

- Afskrivning af bygninger – hvordan medtages dette, Hvordan gør FIU? 
- Med mere 

 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Eigenbrod 
Direktør 
Kjøbenhavns Boldklub 


