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Kultur og Fritid 
By-, Kultur- & Miljøområdet 

Driftsoverenskomst 
mellem 

Kjøbenhavns Boldklub (KB) 

og 

Frederiksberg Kommune om 
administration af idrætsanlæg 

§ 1 – Parter 
Driftsoverenskomsten er indgået imellem 

 

Kjøbenhavns Boldklub 
Peter Bangs Vej 147 
og 

Pile Allé 14 

2000 Frederiksberg 

 

Og 

Frederiksberg Kommune 
Smallegade 1 

2000 Frederiksberg 

Kjøbenhavns Boldklub (KB) er en idrætsforening, der primært dyrker fodbold, tennis og 

cricket og er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. Det er KB´s mission at være 
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rammen om boldspil på alle niveauer under de bedst mulige forhold. Kjøbenhavns 

Boldklub ejer og varetager drift og vedligeholdelse af idrætsanlæggene på Peter Bangs 

Vej 147 og Pile Allé 14. KB’s drift finansieres af tilskud fra Frederiksberg Kommune, 

medlemsbetalinger/kontingent, udlejning, sponsorer, donationer, m.m. 

Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling administrerer driftsoverenskomsten 

for kommunen. For Kjøbenhavns Boldklub varetages administrationen af 

driftsoverenskomsten af foreningens direktør.  

§ 2 – Formål 
Aftalens formål er at fastlægge rammer og vilkår for en tilskudsaftale mellem 

Kjøbenhavns Boldklub og Frederiksberg Kommune 

Aftalen omfatter idrætsanlæg, som ejes af KB. Der henvises til Bilag A. 

Aftalens skal endvidere fremme idrætten og dens vilkår i Frederiksberg Kommune, og 

medvirke til at løfte visioner og målsætninger i de til enhver tid gældende politikker på 

idrætsområdet i kommunen. Herunder sikring af bedst mulige udnyttelse af faciliteterne 

i kommunen. 

§ 3 – Aftalens omfang 
For de i bilag A anførte anlæg indgås administrationsaftaler, der fastsætter de nærmere 

vilkår for drift og anvendelse af anlæggene. Administrationsaftalerne er optaget som 

Bilag B.  

Stk. 2 

Ejerforholdet for anlæg, der er omfattet af denne aftale, ændres ikke.  

§ 4 – Anvendelse 
Anlæg, der er omfattet af aftalen, skal i henhold til Folkeoplysningsloven stilles til 

rådighed for de foreninger, der er godkendte og hjemmehørende i kommunen. KB er 

den primære bruger af anlæggene. Supplerende stilles anlæggende efter aftale til 

rådighed for andre brugere, såsom skoler, andre folkeoplysende aktører m.fl. For andre 

brugere hvormed der er indgået konkret aftale, kan adgang til anlæggene, ikke gøres 

betinget af medlemskab af KB.  

Anlæggene anvendes primært til idrætslige og kulturelle formål. 

Stk. 2 

Tildeling af tid på anlæg, der er omfattet af aftalen, varetages af KB. KB skal sikre den 

bedst mulige udnyttelse af anlæggene. Folkeskoler og andre folkeoplysende 
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foreninger/aftenskole kan få adgang til faciliteter på KB´s anlæg efter nærmere aftale 

mellem KB og Frederiksberg Kommune jf. tilskudstakster i bilag B. 

Stk. 3 

Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling og brugerne varsles om eventuelle 

aflysninger og ændringer af aktiviteter af KB, når KB bliver bekendt med forhold, der 

bevirker aflysninger eller ændringer. Varsling til kommunen sker i det omfang, at der er 

tale om større aflysninger, eller aflysninger af permanent karakter. 

Stk. 4 

Mødelokaler der er omfattet af aftalen, skal registreres i Frederiksberg Kommunes 

lokaleadministrationssystem. Jf. bilag B. 

Stk. 5 

Udlejning af anlæg til aktører, der ikke er omfattet af driftsoverenskomsten, kan finde 

sted, i det omfang det er foreneligt med driftsoverenskomstens generelle bestemmelser 

og i øvrigt overholder fastsatte lovbestemmelser for udlejning.  

Iht. lånegarantiaftalen mellem KB og Frederiksberg Kommune fra maj 2018, skal KB 

sikre, at foreningsdelen af KB har råderet over KB-hallen i mindst 20 pct. af hallens 

åbningstid, uden omkostninger for Frederiksberg Kommune og således, at KB´s behov 

for at trække på kommunens øvrige idrætsfaciliteter mindskes. KB skal en gang om året 

dokumentere, at hallen er blevet anvendt i overensstemmelse hermed. Dokumentation 

skal sendes til Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling. 

KB forestår selv den kommercielle udlejning af KB-hallen på markedsvilkår.  

Stk. 6 

KB udarbejder hvert år en liste med planlagte aktiviteter i de anlæg, der er omfattet af 

overenskomsten, samt en liste med faktisk afholdte aktiviteter i det foregående år på 

anlæggene. Listerne sendes til Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling 

senest ultimo januar.  

Stk. 7 

KB indestår over for Frederiksberg Kommune for, at driften af de anlæg der er omfattet 

af aftalen, sker i overensstemmelse med lovgivningen.  
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Stk. 8 

KB medvirker, efter bedste evne, til at opfylde de kommunale målsætninger på kultur- 

og fritidsområdet, som fastlægges af Kultur- og Fritidsudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. Dette sker i forbindelse med den løbende dialog mellem KB og 

kommunen. 

  

§ 5 – Økonomi 
Frederiksberg Kommune yder KB et samlet årligt tilskud. Tilskuddet erstatter det 

tidligere lokaletilskud (Driftstilskud) og haltilskud, og ydes til drift og vedligehold af de 

af KB’s egne faciliteter, som er anført i bilag C. 

 

Aftalen omfatter ikke aktivitetstilskud, der ydes til KB efter de gældende regler i 

Frederiksbergordningen. 

Stk. 2 

Principperne for tildelingen af tilskuddet til KB er beskrevet i Bilag B. Tildelingen af 

tilskuddet skal ses i sammenhæng med den samlede aftale. Der skal derfor indgås 

særskilte aftaler, hvis enkeltstående faciliteter og/eller opgaver tilføjes/udelades. 

Aftalerne vedlægges som tillæg til driftsoverenskomsten.  

Stk. 3 

Frederiksberg Kommune meddeler senest 1. december KB størrelsen af tilskuddet for 

det følgende år.   

Stk. 4 

Tilskuddet reguleres årligt efter Kommunalbestyrelsens vedtagne budget.   

Stk. 5 

Tilskuddet, jf. stk. 1, udbetales kvartalsvis forud.  

Stk. 6 

Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling indkalder hvert år i marts KB til en 

gennemgang af det økonomiske grundlag for driftsoverenskomsten. Drøftelserne tager 

udgangspunkt i udviklingen af aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten, samt 

de kommunale budgetrammer. 

Stk. 7 

KB stiller, inden for rammerne af det årlige tilskud, anlæggene vederlagsfrit til rådighed 

for foreningens aktiviteter, på nær brug af de indendørs tennisbaner og Fitnesslokalet. 

Derudover stilles anlæggene til rådighed for andre foreningsaktiviteter og øvrige 
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kommunale aktiviteter, eksempelvis skoler, primært inden for idræt og kultur, jf. 

administrationsaftalerne og pulje til meraktivitet bilagene B og D. 

Stk. 8 

Det årlige tilskud er betinget af, at tiderne til folkeoplysende aktiviteter fordeles i 

henhold til de aftalte timer i administrationsaftalerne og Folkeoplysningslovens rammer i 

øvrigt følges.  

Stk. 9 

Inden for tilskuddet dækker KB alle udgifter forbundet med anlæggenes drift og 

vedligeholdelse herunder sædvanligt driftsmateriel, medmindre andet er særskilt anført 

i administrationsaftalen for det respektive anlæg.  

Der er med aftalen ikke afsat tilskud til større ekstraordinære fornyelsesprojekter for de 

eksisterende faciliteter, der ikke er normal ”drift og vedligehold af de eksisterende 

anlæg”. Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med KB (og FIU for så vidt angår 

deres anlæg) udarbejde en plan, der opgør vedligeholdelsesbehovet på anlæggene. 

Planen kan medvirke til at kvalificere et eventuelt behov for supplerende tilskud til 

ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af anlæg, idet KB samtidig får mulighed 

for at indmelde forslag til de kommunale budgetforhandlinger – i lighed med FIU. 

 

Vedligeholdelsesplanen vil blive optaget som bilag E til aftalen. 

Stk. 10 

Foreningernes og kommunens brug af anlæg, der er omfattet af driftsoverenskomsten, 

skal planlægges i åbningstiderne. 

Stk. 11 

Indtægter fra udlejning til tredje part af anlæg, der er omfattet af driftsoverenskomsten, 

tilgår KB, uden at der foretages en tilsvarende reduktion i det kommunale tilskud.  

Bortset fra K.B. Hallens kommercielle udlejning, der jf. lånegarantiaftalen skal foretages 

på markedsmæssige vilkår, er udlejning en sekundær aktivitet, der skal være forenelig 

med anlæggenes primære forenings- og kommunale brug, yder kommunen ikke 

økonomisk kompensation for manglende indtægter fra udlejning. Dette gælder også i de 

tilfælde, hvor kommunen direkte eller indirekte er årsag til indtægtstab. 

Stk. 12 

Revideret årsregnskab for KB fremsendes til Frederiksberg Kommune senest 1. maj 

efter regnskabsårets udløb.   
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Årsregnskabet skal indeholde nøgletal for hvert enkelt anlæg, som er optaget i bilag A. 

Årsregnskabet skal omfatte samtlige indtægter og udgifter (jf.årsregnskabsloven og kan 

ikke afviges). KB skal altid kunne specificere og dokumentere udgifter og indtægter, 

eller andre regnskabsposter, på de enkelte anlæg, hvis kommunen finder det 

nødvendigt.  

I henhold til KB´s love skal årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. 

Kommunen kan såfremt det findes nødvendigt forbeholde sig ret til at skulle godkende 

KB´s revisor. 

Det er en forudsætning for lånegarantiaftalen mellem KB og Frederiksberg Kommune, at 

de kommercielle interesser holdes adskilt fra KB´s foreningsdel og dermed foreningens 

årsregnskab, og at der også udarbejdes et særskilte regnskab for den kommercielle del. 

Dette regnskab fremsendes ligeledes til Frederiksberg Kommune.  

Et eventuelt overskud på driften af KB-hallen skal tilfalde boldklubbens idrætsaktiviteter 

eller andre almene formål, som også Frederiksberg Kommune kan støtte jf. 

lånegarantiaftalen.  

§ 6 – Oplysningspligt 
Ved kommunens forespørgsel har KB oplysningspligt over for kommunen i alle 

driftsmæssige og økonomiske forhold i relation til anlæg der er omfattet af aftalen. 

Stk. 2 

Frederiksberg Kommunes Kultur og Fritidsafdeling orienterer KB om relevante 

kontrakter og snitflader i forhold til kommunens øvrige afdelinger, herunder BBE, FGV 

m.fl.  

§ 7 – Overdragelse 
KB kan ikke uden Frederiksberg Kommunes skriftlige samtykke overdrage sine 

rettigheder og/eller forpligtelser i medfør af denne aftale til tredjemand. Dog gælder 

særlige forhold vedrørende KB-hallen jf. lånegarantiaftalen. 

§ 8 – Ophør 
Aftalen er gældende for perioden 1. januar 2021 til 31, december 2022 og fortsætter 

uændret, hvis aftaleparterne i enighed ikke anser en revision/opdatering for nødvendig 

ved udløb. 

Stk. 2 

KB eller Frederiksberg Kommune kan opsige aftalen helt med 6 måneders varsel til 

udløbet af et kalenderår.  
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Stk. 3 

Der kan administrativt aftales ændringer i administrationsaftalerne jf. § 3 stk. 1 inden 

for rammerne af denne aftale.  

Stk. 4 

Ved væsentlig misligholdelse fra KB´s side, er kommunen berettiget til at ophæve 

driftsoverenskomsten med øjeblikkelig virkning. Kommunalbestyrelsen træffer 

beslutning herom efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget. Enhver indsigelse fra KB 

i forbindelse med ophævelse af driftsoverenskomsten har opsættende virkning og en 

opsigelse kan altid prøves ved en offentlig retsinstans. 

Stk. 5 

Ved væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger, er KB berettiget til at bringe 

aftalen til ophør med virkning fra et regnskabsårs begyndelse. Beslutning herom træffes 

i overensstemmelse med KB´s vedtægter.  

Stk. 6 

Såfremt lovgivning eller lign. nødvendiggør ændringer i driftsoverenskomsten har begge 

parter ret og pligt til at tage driftsoverenskomsten op til genforhandling med sigte på 

nødvendig tilpasning. 

§ 9 – Andre forhold 
Denne aftale underskrives i to eksemplarer. Hver part beholder ét eksemplar.  

Indgåelsen af denne aftale, erstatter alle tidligere indgåede skriftlige aftaler mellem 

kommunen og KB, der vedrører forhold reguleret af denne aftale.  

§ 10 – Underskrifter 
 
Den        /         - 2021 

Den          /          - 2021 

………………………………………………… ………………………………………………… 
Frederiksberg Kommune Kjøbenhavns Boldklub 
 

  

 

Bilag 

Bilag A – Oversigt over anlæg  

Bilag B – Administrationsaftaler 

Bilag C – Økonomi 

Bilag D – Pulje til meraktivitet 


