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Bilag A: Oversigt over anlæg 

Anlæg ejet af KB på Peter Bangs Vej (PBV) 
1. Ny Tennishal 
Tennishallen måler 4.350 m2. indeholdende 5 tennisbaner, omklædningsrum, teknikrum, 
rengøringsrum, klublokaler, administration, køkken og toiletfaciliteter. 

 
2. Oprindelig tennishal 
Den oprindelige tennishal indeholder 2 tennisbaner på et areal > 800 m2 (2 tennisbaner i en og 
samme hal på anlæg fra 1938) 

 
3. Udendørs tennisbaner 
16 udendørs tennisbaner inkl. minitennisbaner samt slåmur og 2 hybridtennisbaner der er åbne 
hele året. 

 
4. Omklædningsrum 
14 omklædningsrum 

 
5. Fitnesslokale 
Fitnesslokalet måler 64 m2 
 
6. Badmintonhal 
Badmintonhallens areal er cirka 200 m2 
 
7. Hybrid fodboldbaner 
3 hybrid fodboldbaner med mulighed for anvendelse hele året. 2 med mulighed for tilførsel af 
varme. 
 
8. Cricketpitch 
Cricketpitchen måler 400 m2 (Indhegnet træningsområde) 
 
9. Sportskælderen 
Sportskælderen er 900 m2 stor, gulvet er en kunstgræslignende måtte beregnet til tennisspil for 
børn og fungerer meget positivt dertil. Arealet er opdelt i 6 felter. 4 optegnede minitennisbaner 
mens der i det 5. og 6. felt er etableret et fitnessareal til henholdsvis tennis- og fodboldspillerne. 
 
10. KB Hallen 
KB Hallen måler 2.200 m2 
 
11. Pejsesalen 
Pejsesalen måler 225 m2 
 
12. Restaurant Granen 
Serveringslokale 84 m2 + 24 m2 køkken + 18 m2 opvask + 40 m2 lager + 24 m2 køle/fryselokaler 
 
13. Café Qvisten 
Serveringslokale 140 m2 + 10 m2 udsalg/køkken 
 
14. Klub- og administrationslokaler 
Klublokaler fodbold. (Inspektørkontor, træner lounge, depot for materialer/træningsudstyr, 
spiselokale, køkken, trænerkontorer, mødelokaler/opholdsrum, 3 vaskerum med 
vaskemaskiner/tørretumblere. 
 
15. Udendørs svømmebassin 
Det udendørs svømmebassin måler 325 m2 og arealet udenom er cirka 300 m2 
 
16. Mødelokaler 
13 stk. mødelokaler 



 
17. Garage/Værksted 
80 m2 

 
18. Parkeringsanlæg og forplads 
Forpladsen foran KB-Hallen måler cirka 2.320 m2 og parkeringsarealerne 5.600 m2 

 
Anlæg ejet af KB på Pile Allé (PA) 

19. Tennishal 
Tennishallen indeholder 2 individuelle haller på hver < 800 m2 

 
20. Idrætshal (Hal 3) 
Idrætshal (Hal 3) måler cirka 950 m2 
 
21. Udendørs tennisbaner 
11 tennisbaner med underlag af grus. (3 mini-kunstgræsbaner om vinteren) 
 
22. Omklædningsrum 
7 stk. omklædningsrum 
 
23. Allé Banen (multibane) 
Multibane ”Allé Banen” indeholder 3 mini-tennisbaner med lys inkl. slåmur. og måler 1.360 m2 
 
24. Græs fodboldbane 
1 græsbane med et areal på 7.200 m2 
 
25. Klub- og administrationslokaler 
 
26. Restaurant Pilen 
Serveringslokale 200 m2 + 25 m2 køkken + 8 m2 køl/frys + 40 m2 lager 

 
27. Mødelokaler 
6 stk. mødelokaler 
 
28. Parkeringsanlæg 
Parkeringsarealet måler 1.225 m2 

  



Bilag B: Administrationsaftaler 

KB, Peter Bangs Vej 

Aftale 1: Udendørs tennisbaner på Peter Bangs Vej 

1. Anlæg 

Iht. anlægsoversigtens pkt. 3. 

16 udendørs tennisbaner inkl. Minitennisbaner, slåmur, samt 2 hybridtennisbaner der er åbne hele 

året. 

2. Matr.  

44af 

3. Ejerforhold 

KB 

4. Anlæggets åbningstid.  

Mandag                   06:30 – 21:00 

Tirsdag 06:30 – 21:00 

Onsdag 06:30 – 21:00 

Torsdag 06:30 – 21:00 

Fredag 06:30 – 21:00 

Lørdag 06:30 – 21:00 

Søndag 06:30 – 21:00 

5. Kommunen kan anvise i følgende 

tidsrum: 

Mandag  – 

Tirsdag – 

Onsdag – 

Torsdag –  

Fredag – 

Lørdag - 

Søndag - 

6. Timer der stilles til rådighed for foreningslivet 

101,5 timer/uge/bane i primærsæsonen, samt også for de to hybridbaner i vinterhalvåret. 

7. Bemærkninger til åbningstid 

 Primær sæson: Medio april til ultimo september. 

 Banerne holdes åbent så længe de benyttes. Pt. 

den 2. november er der fortsat aktivitet 

(begrænset).   

 Hybridbanerne er åbne hele året, og der er 

etableret lys på banerne, hvilket muliggør spil til 

kl.22 

8. Der er meddelt tilladelse til følgende 

accessorisk virksomhed (sæt kryds) 

Kantine-/Café                Ja  Nej  

Bemandet kiosk                Ja  Nej  

Opstilling af automat(er)  Ja  Nej  

Reklamer  

– Indvendig permanent     Ja x Nej  

- Indvendig ved stævner   Ja x Nej  

- Udvendig                 Ja x Nej  

9. Der er indgået følgende faste fremlejeaftaler 

Ingen 

10. Udvendig vedligeholdelse 

KB 

11. Tilstandsrapport 

Ikke oplyst 

12. Indvendig vedligeholdelse 

- 

13. Bygningsgennemgang 

Ikke oplyst 

14. Rengøring 

KB 

15. Særligt teknisk udstyr 

Traktor, Motoriserede tromler, placevibratorer, aut. Vandingsanlæg, dræn 

16. Særligt inventar 

Tennisnet, koste, træknet, dommerstol, Tenniskanon, bladopsamler,  

17. Udearealer 

KB 

18. Gennemgang af udearealer 

- 

19. Personale 20. Særligt om personale 



KB - 

21. Forsikring 

KB 

22. Skatter og afgifter 

KB – Grundskyld 

23. Forbrugsafgifter (Energi, vand, renovation m.v.) 

KB 

24 Øvrige bemærkninger 

Forårsklargøring: afskrabning, nyt grus, linjerep. /stampning, tromle x 5, net. (Fremmed leverandør: 

kr. 250.000 ex. moms), Herudover egen finklargøring udført af egne fastansatte medarbejder.  

Omlægning af 1 tennisbane medfører en omkostning på ca. 220.000 ex. moms. Løbende og grundigt 

vedligehold udsætter omlægning. 
 
 

Aftale 2: Indendørs faciliteter Peter Bangs Vej 

1. Anlæg 

Iht. anlægsoversigtens pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 16. 

Det vedr. Ny og oprindelig tennishal, omklædningsrum, Fitnesslokale, badmintonhal, klublokaler, 

mødelokaler, Sportskælderen, KB-Hallen, Restaurant Granen, Café Qvisten og Pejsesalen. 

2. Matr.  

44af og 44 br 

3. Ejerforhold 

KB 

4. Anlæggets åbningstid.  

Mandag  06:30–23:00 

Tirsdag 06:30–23:00 

Onsdag 06:30–23:00 

Torsdag 06:30–23:00  

Fredag 06:30–23:00 

Lørdag 06:30–21:00 

Søndag 06:30–21:00 

5. Kommunen anviser i følgende tidsrum: 

Mandag  – 

Tirsdag – 

Onsdag – 

Torsdag –  

Fredag – 

Lørdag - 

Søndag - 

6. Timer der stilles til rådighed for foreningslivet 

De indendørs faciliteter stilles til rådighed 111,5 timer/uge. 

Iht. lånegarantiaftale mellem KB og Frederiksberg Kommune skal KB-hallen kunne anvendes til 

foreningsbrug i min. i 20 % af rådighedstiden. Inkl. Sportskælderen anvendes min. 30% til 

foreningsbrug. 

7. Bemærkninger til åbningstid 

 Medlemmer har adgang via medlemskort til 

Fitness. 

 Alle medlemmer og udebanehold samt øvrige 

gæster har adgang til omklædningsrum.  

 Faciliteterne er åbent hele året. 

 Klublokalerne benyttes bl.a. til morgen-

/formiddagstræning, ophold mellem træninger, 

lektielæsning, interne møder, forældremøder/-

samtaler. 

 Indendørs tennishallerne er åben hele året, 

den primære benyttelse er vinterhalvåret 

(september til april).  

8. Der er meddelt tilladelse til følgende 

accessorisk virksomhed (sæt kryds) 

Kantine-/Café                Ja x Nej  

Bemandet kiosk                Ja x Nej  

Opstilling af automat(er)   Ja x Nej  

Reklamer  

– Indvendig permanent     Ja x Nej  

- Indvendig ved stævner   Ja x Nej  

- Udvendig                 Ja x  Nej  



Grundet banemangel i peakperioder samt 

dårligt vejr, benyttes hallerne dog også i 

sommerhalvåret. 

9. Der er indgået følgende faste fremlejeaftaler 

For størstedelen af faciliteterne er der ikke indgået faste fremlejeaftaler, men: 

 Angående KB-Hallen kan KB selv eller gennem en operatøraftale forestå den kommercielle 

udlejning af KB-hallen på markedsvilkår.  

 Vedr. Pejsesalen: Mulighed for forpagter at benytte lokalet til arrangementer. 

KB/foreningsarrangementer har førsteret. 

10. Udvendig vedligeholdelse 

- 

11. Tilstandsrapport 

Ikke oplyst 

12. Indvendig vedligeholdelse 

KB 

13. Bygningsgennemgang 

Ikke oplyst 

14. Rengøring 

KB 

15. Særligt teknisk udstyr 

Fitnessmaskiner af alle slags, fuldt ekviperet. Gulvvaskemaskine. Wi-fi i klublokaler 

Indendørs tennis: Kopimaskine, Tenniskanon, Installation til Digitalisering af Tennisspil (5 kameraer, 

computer, software), Lift (12 m.) 

16. Særligt inventar 

Brusehoveder, filtre i vandtilførslen, gulvvarme 

Pejsesalen: Borde runde/firkantede, 180 stole, Flytbar scene 

17. Udearealer 

- 

18. Gennemgang af udearealer 

- 

19. Personale 

KB 

20. Særligt om personale 

- 

21. Forsikring 

KB – indbo, ansvar, brand,  

22. Skatter og afgifter 

KB 

23. Forbrugsafgifter (Energi, vand, renovation m.v.) 

KB 

Angående KB-Hallen er det en forholdsvis afregning mellem KB og operatøren for et arrangement 

24 Øvrige bemærkninger 

 Pejsesalens anvendes som klubbens samlingslokale med følgende anvendelse: 

Generalforsamling, afdelingsmøder, forældremøder, fødselsdagsfest, Standerhejsning, receptioner, 

målaktionærfest, juletræsfest og øvrige arrangementer i.f.m. mærkedage. Anvendes tillige til 

samlingssted herunder bespisning af børn og unge der deltager i Camps i skoleferier, når der afvikles 

tennisturneringer, fodboldturneringer (AUDI-Cup med 1.200 deltagere) mv. 

 

Pejsesalen benyttes hver mandag aften fra kl. 18- 23 af KBs støtteforening til afholdelse af Banko for 

medlemmer med særligt medlemskab (80-100 primært ældre herrer og damer). Disse medlemmer 

medtages ikke som KB medlemmer i forbindelse med fremsendelse til FK. 

Pejsesalen benyttes uden afregning til Foreningen Opera Frederiksberg ligesom KB afvikler et antal 

”intimkoncerter for klubbens medlemmer (og øvrige) (3 koncerter i efteråret 2020).  



 KB-Hallen: I hallen er optegnet tre tennisbaner på tværs – små 2.200 kvm til anvendelse, 

minimum 30% af anvendelsestid (når der ikke er arrangementer, forberedelse der til eller 

afrigning. 

 Indendørs tennis: I 2020 udskiftes lys fra konventionelle lysstofrør til LED – en omkostning 

på 1.1 mio. kr. 

Udgifter: Ny Coating hvert 5. år kr. 90.000 ex. moms pr. bane. Net udskiftes med samme 

frekvens. 

 

Aftale 3: Øvrige udendørs faciliteter på Peter Bangs Vej 

1. Anlæg 

Iht. anlægsoversigtens pkt. 7, 8, 15, 17 og 18 

Det vedr. de 3 hybrid fodboldbaner, cricketpitchen, det udendørs svømmebassin, garageanlægget 

samt forpladsen og parkeringsarealerne foran KB-Hallen. 

2. Matr.  

44af + 44br 

3. Ejerforhold 

KB/FK 

4. Anlæggets åbningstid.  

Mandag                    08:00–23:00 

Tirsdag 08:00–23:00 

Onsdag 08:00–23:00 

Torsdag 08:00–23:00  

Fredag 08:00–23:00 

Lørdag 08:00–21:00 

Søndag 08:00–21:00 

5. Kommunen anviser i følgende tidsrum: 

Mandag  – 

Tirsdag – 

Onsdag – 

Torsdag –  

Fredag – 

Lørdag - 

Søndag - 

6. Timer der stilles til rådighed for foreningslivet 

101 timer/bane/uge.  

7. Bemærkninger til åbningstid 

 Åbningstiden er svarende til boldbanerne på 

Jens Jessens Vej og fordeles via FIU´s 

fodboldudvalg bortset fra bane 3, som er åben 

hele året og belyst. 

 Banernes anvendelse for elitefodboldspillere 

medfører en begrænset anvendelsestid pr. 

dag, hvilket er medtaget i FIU´s 

banefordelingsplan for fodboldbaner. 

 Det udendørs svømmebassin er åben fra 1. 

maj til 30 sep. 

 De primære brugere er KB´s medlemmer, 

børnene fra Multi Idræt, modstanderholdenes 

drenge og piger, forældre og mange flere 

under Audi Cup 1.300 drenge og piger alle 4 

dage turneringsdage. 

 Muligvis helårs åbning 

8. Der er meddelt tilladelse til følgende 

accessorisk virksomhed (sæt kryds) 

Kantine-/Café                Ja  Nej  

Bemandet kiosk                Ja  Nej  

Opstilling af automat(er)   Ja  Nej  

Reklamer  

– Indvendig permanent     Ja  Nej  

- Indvendig ved stævner   Ja  Nej  

- Udvendig                Ja  Nej  

9. Der er indgået følgende faste fremlejeaftaler 

 FCK lejer græsmasterbanen på ”timebasis” med separat registrering og afregning som 

erhvervsleje via KB til Frederiksberg Kommune.  



 KB bane 2 er tildelt FCK´s Superligahold, som træningsbane om sommeren. KB bane 3 er pr. 

definition en vinterbane, som primært anvendes af superligaholdet, og når det er muligt af 

klubbens højst rangerende elite fodboldhold. KB bane 1 er, at betragte som en trænings- og 

opvisningsbane, som primært bruges af klubbens bedste fodboldhold, herunder reservehold 

og bedste eliteungdomshold samt til afvikling af udvalgte turneringskampe for både klubbens 

elite og amatørhold. 

10. Udvendig vedligeholdelse 

KB 

11. Tilstandsrapport 

Ikke oplyst 

12. Indvendig vedligeholdelse 

 

13. Bygningsgennemgang 

- 

14. Rengøring 

KB 

15. Særligt teknisk udstyr 

Græsvedligeholdelsesudstyr – tromler, traktorer, græsklipper, såmaskine, linjemarkeringsmaskine. 

Vedr. svømmebassinet: Vandrensningsanlæg (Renoveret i 2020) – solvarmeanlæg 

16. Særligt inventar 

Mål, Cricket Kamp Pitch (specielt kunstgræs), Shields for baggrund til Cricket, kastemaskine etc. 

17. Udearealer 

KB 

18. Gennemgang af udearealer 

- 

19. Personale 

KB 

20. Særligt om personale 

Krav til personalet ift. pleje af banerne 

21. Forsikring 

Indbo, Hus, Ansvar,  

22. Skatter og afgifter 

KB – Grundskyld 

23. Forbrugsafgifter (Energi, vand, renovation m.v.) 

KB 

24 Øvrige bemærkninger 

 I henhold til FIU´s retningslinjer og banefordeling, så indgår KB’s baner på Peter Bangsvej 

og Pile Alle i den anvendte FIU´s fordelingsnøgle. 

 Krav fra KB´s elitehold om høj banekvalitet kræver øget vedligehold og reduceret brug af 

baner.  

 KB har i 2020 gennemført en renovering af svømmebassin og vandbehandlingsanlæg til en 

omkostning på kr. 12,5 mio. kr. 

 

 
KB, Pile Allé 

Aftale 4: Indendørs Pile Allé 

1. Anlæg 

Iht. anlægsoversigtens pkt. 19, 20, 22, 25, 26 og 27 

Det vedr. de to tennishaller, Idrætshal (Hal 3), omklædningsrum, klub- og mødelokaler, samt 

Restaurant Pilen 

2. Matr.  

1g 

3. Ejerforhold 

KB  

4. Anlæggets åbningstid.  

Mandag  06:30–23:00 

5. Kommunen anviser i følgende tidsrum 

Mandag  – 



Tirsdag 06:30–23:00 

Onsdag 06:30–23:00 

Torsdag 06:30–23:00  

Fredag 06:30–23:00 

Lørdag 06:30–21:00 

Søndag 06:30–21:00 

Tirsdag – 

Onsdag – 

Torsdag –  

Fredag – 

Lørdag - 

Søndag - 

6. Timer der stilles til rådighed for foreningslivet 

111,5 timer/uge 

7. Bemærkninger til åbningstid 

Åbent på helligdage 

8. Der er meddelt tilladelse til følgende 

accessorisk virksomhed (sæt kryds) 

Kantine-/Café                Ja x Nej  

Bemandet kiosk                Ja  Nej x 

Opstilling af automat(er)   Ja x Nej  

Reklamer  

– Indvendig permanent    Ja x Nej  

- Indvendig ved stævner  Ja x Nej  

- Udvendig                Ja x Nej  

9. Der er indgået følgende faste fremlejeaftaler 

Omkring idrætshallen er indgået bytteaftale (Hærens Officerskole/Frederiksberg Gymnasium benytter 

hallen i formiddagstimerne (til kl. 15), KB låner Officersskolens græsbane i sommerperioden) 

10. Udvendig vedligeholdelse 

KB 

11. Tilstandsrapport 

Ikke oplyst  

12. Indvendig vedligeholdelse 

KB 

13. Bygningsgennemgang 

Ikke oplyst 

14. Rengøring 

KB 

15. Særligt teknisk udstyr 

Industristøvsuger 

16. Særligt inventar 

Netstolper og net. Net til Cricket træning ophængt i wiresystem, Minitennisnet, håndboldmål 

17. Udearealer 

KB 

18. Gennemgang af udearealer 

- 

19. Personale 

KB 

20. Særligt om personale 

- 

21. Forsikring 

KB, hus, indbo, ansvar, brand 

22. Skatter og afgifter 

KB 

23. Forbrugsafgifter (Energi, vand, renovation m.v.) 

KB 

24 Øvrige bemærkninger 

KB lejer grunden af FK. Ny Coating hvert 5. år kr. 90.000 ex. moms pr. bane 
 
 

  



Aftale 5: Udendørs tennisbaner på Pile Allé 

1. Anlæg 

Iht. anlægsoversigtens pkt. 21 

Det vedr. Udendørs tennisbaner på Pile Alle - 11 tennisbaner med underlag af grus. (3 mini-

kunstgræsbaner om vinteren   

2. Matr.  

1g 

3. Ejerforhold 

KB – på lejet grund 

4. Anlæggets åbningstid.  

Mandag                   06:30 – 21:00 

Tirsdag 06:30 – 21:00 

Onsdag 06:30 – 21:00 

Torsdag 06:30 – 21:00 

Fredag 06:30 – 21:00 

Lørdag 06:30 – 21:00 

Søndag 06:30 – 21:00 

5. Kommunen anviser i følgende tidsrum: 

Mandag  – 

Tirsdag – 

Onsdag – 

Torsdag –  

Fredag – 

Lørdag - 

Søndag - 

6. Timer der stilles til rådighed for foreningslivet 

101,5 timer/uge 

7. Bemærkninger til åbningstid 

Flere timer kan medregnes, når medtages de timer det 

er muligt at spille i oktober og november, når vejret 

tillader. 

8. Der er meddelt tilladelse til følgende 

accessorisk virksomhed (sæt kryds) 

Kantine-/Café               Ja  Nej  

Bemandet kiosk               Ja  Nej  

Opstilling af automat(er)  Ja  Nej  

Reklamer  

– Indvendig permanent   Ja x Nej  

- Indvendig ved stævner Ja x Nej  

- Udvendig               Ja x Nej  

9. Der er indgået følgende faste fremlejeaftaler 

Ingen 

10. Udvendig vedligeholdelse 

KB 

11. Tilstandsrapport 

Ikke oplyst 

12. Indvendig vedligeholdelse 

KB 

13. Bygningsgennemgang 

- 

14. Rengøring 

KB 

15. Særligt teknisk udstyr 

Traktor, Motoriserede tromler, motoriseret kost, pladevibrator, vandingsanlæg  

16. Særligt inventar 

Dommerstole, net til tennis,  

17. Udearealer 

KB 

18. Gennemgang af udearealer 

- 

19. Personale 

KB 

20. Særligt om personale 

- 

21. Forsikring 

Ansvar, Grund, indbo, Brand 

22. Skatter og afgifter 

KB 



23. Forbrugsafgifter (Energi, vand, renovation m.v.) 

KB 

24 Øvrige bemærkninger 

 KB lejer grunden af FK 

 Forårsklargøring: afskrabning, nyt grus, linjerep. /stampning, tromle x 5, net., Herudover 

egen finklargøring udført af egne fastansatte medarbejder.  

 

 På 3 tennisbaner udlægges om vinteren kunstgræs, således der i vinterhalvåret kan trænes 

fodbold for piger og drenge i alderen optil 10 år. Kunstgræsset opbevares på lager om 

sommeren. Lysanlæg etableret på de tre aktuelle baner.  

 

Aftale 6: Øvrige udendørs faciliteter på Pile Allé 

1. Anlæg 

Iht. anlægsoversigtens pkt. 23, 24 og 28 

Det vedr. Allé Banen, Græsbanen og parkeringsarealet 

2. Matr.  

1g 

3. Ejerforhold 

KB – på lejet grund. (FK/HO/SLKA) 

4. Anlæggets åbningstid.  

Mandag                    06:30–21:00* 

Tirsdag 06:30–21:00* 

Onsdag 06:30–21:00* 

Torsdag 06:30–21:00* 

Fredag 06:30–21:00* 

Lørdag 06:30–19:00* 

Søndag 06:30–19:00* 

*Græsbanen er tilgængelig fra kl.15.00 

5. Kommunen anviser i følgende tidsrum: 

Mandag  – 

Tirsdag – 

Onsdag – 

Torsdag –  

Fredag – 

Lørdag - 

Søndag - 

6. Timer der stilles til rådighed for foreningslivet 

97,5 timer/uge 

7. Bemærkninger til åbningstid 

 Når der ikke afvikles børnetennislektioner på 

Alle´ Banen er den åben for øvrige både 

medlemmer og ikke medlemmer. 

8. Der er meddelt tilladelse til følgende 

accessorisk virksomhed (sæt kryds) 

Kantine-/Café               Ja  Nej  

Bemandet kiosk               Ja  Nej  

Opstilling af automat(er)  Ja  Nej  

Reklamer  

– Indvendig permanent    Ja  Nej  

- Indvendig ved stævner  Ja  Nej  

- Udvendig               Ja  Nej  

9. Der er indgået følgende faste fremlejeaftaler 

For størstedelen af faciliteterne er der ikke indgået faste fremlejeaftaler, men: 

 HO kan benytte KB´s boldspilshal samt to udendørs tennisbaner ”ad hoc”. HO har 

førsteprioritet til græsbanen hele året. 

10. Udvendig vedligeholdelse 

KB 

11. Tilstandsrapport 

Ikke oplyst 

12. Indvendig vedligeholdelse 

KB 

13. Bygningsgennemgang 

- 



14. Rengøring 

KB 

15. Særligt teknisk udstyr 

Lysarmaturer og styring 

16. Særligt inventar 

Tennisnet, fodboldmål (42 mål i forskellige størrelser) 

17. Udearealer 

KB 

18. Gennemgang af udearealer 

- 

19. Personale 

KB 

20. Særligt om personale 

Vagt skal sidde ved indgange til 

græsbanen i alle 1092 timer. 

21. Forsikring 

Hus, Brand, Indbo, Ansvar 

22. Skatter og afgifter 

KB 

23. Forbrugsafgifter (Energi, vand, renovation m.v.) 

KB 

Vand til græsbanen leveres af KB – hane fra KBs anlæg trukket frem til skel. 

24 Øvrige bemærkninger 

 KB lejer grunden af FK og SLKA. Kunstgræs udskiftet hvert 5-8. år. 

 Eventuel medtaget vedligeholdelse af de af FK opsatte træningsstationer ved Allé Banen. 

 KB afvikler børnetennislektioner på Alle´ Banen, og i de øvrige timer, er banen åben for 

øvrige både medlemmer og ikke medlemmer ligesom slåmuren benyttes af tennisspillere, 

der enten skal træne eller mangler en makker 

 Græsbanen bruges især til KB´s yngste årgangen fra 2-10 år. Tumlingebold er en kæmpe 

succes. 
 

  



Bilag C: Økonomi 

Bilaget beskriver de økonomiske principper for fastsættelse af tilskud til Kjøbenhavns Boldklub 
(KB) i driftsoverenskomsten mellem KB og Frederiksberg Kommune. 

Tilskuddet fastsættes ud fra sammenlignelige principper og vilkår i driftsoverenskomsten 
mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Idræts- Union (FIU). Dvs. ud fra principper 
om: 

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

til folkeoplysende foreninger. 
 
Takster gældende for beregningsgrundlaget i 2021-tal.  
 
Ad1) Folkeoplysende aktiviteter i KB-ejede idrætsfaciliteter. 
Frederiksberg Kommune yder tilskud til folkeoplysende aktiviteter i KB-ejede og -lejede 
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 

styrkelokale 
 
For faciliteter, hvor der ikke i forvejen er aftalt takster med FIU, tildeles tilskud til KB svarende 
til udgiftsniveauet for driften af disse faciliteter.  
Dette gælder særligt for de udendørs tennisbaner, cricketpitchen, multibanen og 
fodboldbanerne. Således er følgende takster gældende: 

 96 kr. pr. aktivitetstime på de udendørs tennisbaner og cricketpitchen 
 140 kr. pr. aktivitetstime på multibanen 

Taksterne inkluderer omkostninger til renovering eller omlægning af disse faciliteter, samt 
administrative opgaver.  
Tilskuddet til KB´s fodboldbaner fastsættes ud fra en sammenlignelig ramme ift. 
driftsudgifterne til fodboldbanerne på Jens Jessens Vej. Dette svarende til: 

 230.000 kr. pr. fodboldbane ift. den tid KB anvender banen  
 
Beregningsmetoden med udgangspunkt i antallet af aktivitetstimer følger bestemmelserne for 
lokaletilskud iht. Frederiksbergs-ordningen. I lighed driftsaftalen med FIU betyder det, at der i 
udgangspunktet kun gives tilskud til aktivitetstimer – dvs. timer hvor foreningsmedlemmer på 
hold/gruppe/kamp udøver deres (primære) sport.  
Eventuel tilretning af beregningsgrundlaget drøftes mellem parterne i tilfælde af større 
ændringer i aktiviteten. Er dette afledt af større ændringer på anlæggene skal det drøftes 
mellem parterne forud for iværksættelse af disse anlægsændringer. 
 
KB, Peter Bangs Vej 

Facilitet Timer/medlemmer Tilskud 
Indendørs tennishaller 26.875 aktivitetstimer 3.655.029 kr. 
Udendørs tennisbaner 21.914 aktivitetstimer 2.103.744 kr. 
Fitnesslokalet 620 aktivitetstimer 80.000 kr. 
Badmintonhal 3.509 aktivitetstimer 477.224 kr. 



Hybridfodboldbaner 1,5 bane af 230.000 kr. 345.000 kr. 
Cricketpitch 1.140 aktivitetstimer 109.440 kr. 
Sportskælderen 2.993 aktivitetstimer 1.188.221 kr. 
KB Hallen 1.685 aktivitetstimer 668.945 kr. 
Pejsesalen Indeholdt i klub-og administrationstilskud - 
Klublokaler Indeholdt i klub-og administrationstilskud - 
Udendørs Svømmebassin Indeholdt i klub-og administrationstilskud - 
 I alt 8.627.603 kr. 

 
KB, Pile Allé 

Facilitet Timer/medlemmer Tilskud 
Indendørs tennishaller 7.206 aktivitetstimer 980.008 kr. 
Udendørs tennisbaner 21.868 aktivitetstimer 2.099.328 kr. 
Idrætshal 3.599 aktivitetstimer 952.535 kr. 
Græsbane 0,5 bane af 230.000 kr. inkl. tilsyn 165.000 kr. 
Multibanen 2.373 aktivitetstimer 332.220 kr. 
 I alt 4.529.091 kr. 

 
Ad2) Drift af klub- og administrationslokaler samt omklædning til udendørsidrætsfaciliteter 
til folkeoplysende foreninger. 
KB råder over flere klub- og administrationslokaler som stilles til rådighed for foreningens 
medlemmer og administration, herunder kontorer, pejsesalen, mødelokaler mv. I lighed med 
FIU´s driftsoverenskomst yder Frederiksberg Kommune tilskud til KB´s drift af klub- og 
administrationslokaler til børn og unges foreningsaktiviteter, hvilket svarer til et tilskud på: 

 135 kr. pr. medlem under 25 år 
 
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. I lighed med 
kommunens driftsoverenskomst med FIU ydes tilskud efter følgende takst:  

 371 kr. pr. medlem i fodboldafdelingen 
 

Gældende for en 5 mdr. udendørs sæson ydes på tilsvarende vis tilskud til omklædningsrum 
på til tennisafdelingen: 

 371 kr. pr. medlem i tennisafdelingen 
 
I driftsaftalen med FIU yder Frederiksberg Kommune tilskud til mødelokaler i Frederiksberg 
Hallerne, som indgår i kommunens bookingsystem, hvor foreninger, skoler og øvrige 
kommunale brugere kan booke lokalerne. En tilsvarende aftale er gældende for tre store 
mødelokaler på KB. Øvrige mødelokaler alene til brug for KB´s medlemmer indgår under Klub- 
og administrationstilskuddet. Dette svarende til et årligt tilskud på:  

 185.000 kr. pr. mødelokale 
 
KB, Fællestilskud 

Facilitet Timer/medlemmer Tilskud 
Klub- og administrationstilskud 2.296 medlemmer u/25 (2020-tal) 309.960 kr. 
Omklædning, fodbold 1.836 KB fodboldspillere (2020-tal) 681.156 kr. 
Omklædning, tennis 2.495 KB tennisspillere (2020-tal) 385.685 kr. 
Mødelokaler 3 lokaler á 185.000 kr. 555.000 kr. 
 I alt 1.931.801 kr. 



I forhandlingerne i vinter/forår 2021 er der aftalt tre supplerende poster til tilskudsbeløb: 
 Et tilskud på op til 300.000 kr. om året til køb af timer i KB’s faciliteter til brug for andre 

foreninger. 
 Et ekstraordinært tilskud på 160.000 kr. til løbende ordinær drift af forpladsen foran KB-

Hallen, da forpladsen adskiller sig fra ”normale” udearealer 
 Et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. til KB’s svømmebassin 

Det samlede tilskud til KB udgør: 
KB, Peter Bangs Vej 8.627.603 kr. 

KB, Pile Allé 4.529.091 kr. 

KB, Fællestilskud 1.931.801 kr. 

Pulje til meraktivitet, jf. bilag D 300.000 kr. 

Renholdelse af forpladsen – ekstraordinært 160.000 kr. 

Svømmebassin ekstra klubfacilitet 100.000 kr. 

Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter* - 

I alt 15.648.495 kr. 

Fremskrivningen af tilskuddet og puljen vil ske efter KL’s fremskrivning af  
 
 
*Som supplement til ovenstående er aftalt, at der udarbejdes en samlet vedligeholdelsesplan 
for de selvejende idrætsfaciliteter i kommunen i lighed med den, som i 2020 blev udarbejdet 
for de kommunale anlæg.  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. 
 
 
  



Bilag D: Pulje til meraktivitet 

Frederiksberg Kommune afsætter beløb til en pulje op til 300.000 kr. årligt for folkeskolers og 
andre folkeoplysende foreninger/aftenskoles* brug af KB’s faciliteter. 
 
Udspil til fordeling af puljerammen i aftaleperioden frem til 31. december 2022**:  
 

 Badmintonhallen på Peter Bangs Vej - 300 timer om året (svarende til ca. 6 timer om 
ugen) á 136 kr./time ≈ 50.000 kr. 
 

 Sportskælderen 20 timer om året (svarende til f.eks. 10 skolelektioner ifm. 
playmakerordningen) á 397 kr./time ≈ 10.000 kr. 

 
 Udendørs svømmebassin – 60.000 kr. 

  
 Allé Banen 200 timer om året (svarende til ca. 4 timer om ugen) á 140 kr./time ≈ 

30.000 kr. 
 

 Hal 3 / Idrætshallen 300 timer om året (svarende til ca. 6 timer om ugen) á 397 
kr./time ≈ 120.000 kr. 

 
 Udendørs tennisbaner 300 timer om året (svarende til ca. 6 timer om ugen) á 96 

kr./time ≈ 30.000 kr. 
 

*Forhold omkring ansvar og forsikring skal afklares 
**Som følge af de disponible tidsrum KB har indmeldt planlægges efter nærmere aftale mellem 
KB og Frederiksberg Kommune de anførte timer til meraktivitet og placeres som udgangspunkt 
i formiddagstimerne eller for enkelte af faciliteterne i dagtimer frem til kl.15.00. 


