
Ansøg til udendørsfordelingen Perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 
 
Det er nu, I skal ansøge til fordelingsrunden af udendørsfaciliter 
Fra den 1. august til d. 31. august har I mulighed for at ansøge om udendørsfaciliteter i Foreningsportalen 
for de to kommende udendørsfordelinger. 
 
Udendørsfordeling – sommer og vinter 
Udendørsfordelingen er delt op i henholdsvis en sommersæson og en vintersæson: 
 

 Vintersæson 1. november 2019 – 31. marts 2020 
 Sommersæson 1. april 2020 – 31. oktober 2020 

 
Når I ansøger om tider i Foreningsportalen, ansøger I kun tider for én sæson.  
Vær opmærksom på, at de tider som I bliver tildelt, vil gælde for to år.  
 
Ex: Får I tildelt en tid i sommersæson 1. april 2020 – 31. oktober 2020, så får I også samme tid i 
sommersæson 1. april 2021 – 31. oktober 2021.  
 
Jeres bookinger bliver automatisk forlænget i august 2020.  
 
Ansøgningsprocessen 
I kan kun ansøge igennem Foreningsportalen. I skal ansøge om tider til det specifikke hold, som skal bruge 
tiden. 
Det betyder, at hver af jeres ansøgninger skal ske for det hold, som skal benytte tiden. 
 
Behandling af ansøgninger 
Alle ansøgninger behandles efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune kapitel 
5 
 
Vejledninger  
I kan finde vejledninger til Foreningsportalen her. 
 
Workshops 
Vi afholder tre workshops, hvor vi tilbyder jer en gennemgang af Foreningsportalen og dens funktioner.  
Medbring egen bærbar pc, da vi desværre ikke har mulighed for at stille pc’er til rådighed. 
 
Hvornår: 
08. august 2019 fra kl. 17:00 til kl. 19:00 
14. august 2019 fra kl. 17:00 til kl. 19:00 
20. august 2019 fra kl. 17:00 til kl. 19:00 
 
Hvor:  
Kantinen i HNG (Hans Nansens Gård), Nyropsgade 3 st. 1602 København V. 
 
Hvis I ønsker at deltage i en af vores workshops, skal I sende en tilmelding til booking@kff.kk.dk hvor I 
skriver, hvilken dag I ønsker at deltage, hvilken forening I er fra, og hvor mange I deltagere. Dog maksimalt 
2 personer per forening. 
Frist for tilmelding til workshop er 2 dage før afholdelse.  
 
Gebyr 
Borgerrepræsentationen vedtog d. 20. juni 2019 at revidere gebyrmodellen for foreningers brug af 
faciliteter. Gebyret træder i kraft for 1. juli. Vi vil senere udsende yderligere information om ordningen.  

https://foreningkbh.brnd.com/
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/samlede_retningslinjer_efter_fous_behandling_18.12.03.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/samlede_retningslinjer_efter_fous_behandling_18.12.03.pdf
https://www.kk.dk/artikel/foreningsportalen
mailto:booking@kff.kk.dk


Læs om beslutningen her: https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-
modemateriale/20062019/edoc-agenda/5fb8fbd8-873a-4749-9dd3-685804705028/535d3cc2-8fad-49e9-
bdcf-b1117e516db5 
 
Spørgsmål 
Har I nogen spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen, kan I kontakte Bookingteamet på 
booking@kff.kk.dk eller i telefontiden på 33 66 33 66 fra kl. 10.00 – 12.00 på alle hverdage.  
 
Med venlig hilsen  

Bookingteamet 

_______________________________ 
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