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Lån af lokaler



Lån af kommunale lokaler

 Lokaleudlån godkendte folkeoplysende foreninger

Kerteminde Kommune stiller ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed 
for aftenskoler og foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven og hjemme-
hørende i kommunen. 

Lokalerne stilles til rådighed for foreninger og aftenskolers folkeoplysende aktiviteter, 
dvs. 
• Almindelig fast træning, undervisningsgange o. lign
• Træner-, medlems- og foreningsmøder (interne)
• Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger.
• Temadage, kurser for medlemmer, trænere, bestyrelse.
• Åbent hus eller andre arrangementer, der afholdes for at tiltrække nye medlem

mer.
• Årlig sæsonafslutning og evt. juleafslutning for foreningens egne medlemmer.
• Ferieaktiviteter for kommunens børn og unge.
• Turneringer, kampe og konkurrencer, stævner.*

*Stævner som afholdes af den enkelte forening, betragtes som folkeoplysende aktivi-
tet, uanset om de er indtægtsgivende for foreningen og åbne for andre deltagere end
foreningens medlemmer.

Ansøgningsfrist
Ansøgning om sæsonudlån skal være fremsendt senest:
• 1. marts for idræts- og skolehaller.
• 1. juni for øvrige skolelokaler og kulturhuse/-centre, borger- og aktivitetshuse

mm.

Ved særlige enkeltstående arrangementer er der mulighed for løbende booking.

Ansøgning foregår digitalt via bookingsystemet www.conventus.dk 
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Generelle betingelser ved udlån af lokaler
Lokaler/udendørsanlæg er ledige, når kommunen ikke selv bruger dem eller har dis-
poneret til anden side. Lokalerne stilles til rådighed med den indretning og det inven-
tar, der er til rådighed. 

Kommunen kan samle anvisningen geografisk, hvis lokaler/udendørsarealer ikke ud-
nyttes fuldt ud. (Det kan f.eks. være i weekender eller ferieperioder). 

Får foreningen ikke brug for den tildelte tid, skal dette hurtigst muligt meddeles til 
driftsenheden. Dette for at sikre, at andre kan få mulighed for at benytte tiden.

Fordeling af timer i kommunale lokaler, administreres af den pågældende driftsenhed. 
Kun i de tilfælde, hvor foreningerne/brugerne ikke har kunnet opnå enighed om for-
delingen, forelægges sagen Folkeoplysningsudvalget.

Prioritering
Ved anvisning af kommunale lokaler og udendørsanlæg, vil ansøgninger normalt blive 
prioriteret i denne rækkefølge:
1) Aktiviteter for børn og unge, herunder ungdomsskole, ungdomsklubber m.v.
2) Folkeoplysende voksenundervisning, og aktiviteter i tilknytning hertil.
3) Aktiviteter for voksne.
Handicapforeninger har fortrinsret til lokaler, der er særligt egnede for handicappede.

Ansøgninger vurderes ud fra om foreningen aktivitet er primær eller sekundær. 
I Idrætshaller defineres 
• Primær aktivitet: håndbold, badminton, volley, gymnastik.
• Sekundær aktivitet: futsal, indendørsfodbold, tennis, løb, atletik, multisportsklub-
     ber.

I svømmehaller defineres 
• Primær aktivitet: svømning i svømmeklub.
• Sekundær aktivitet: multisportsklubber og blandede børne-/ungdomsforeninger.

Gebyr
Kommunen kan beslutte at opkræve gebyr for benyttelsen af de kommunale lokaler 
til kommunale folkeoplysende foreningers formål. Eventuelle gebyrindtægter følger 
Folkeoplysningslovens bestemmelser. 

Særligt for udlån af skolelokaler
Der skal betales for rengøringsudgifter og evt. andre afledte udgifter, i forbindelse 
med afholdelse af stævner eller større arrangementer i skolelokaler, hvis skolen skøn-
ner, at det er nødvendigt for at lokalerne derefter kan anvendes til deres primære 
formål.
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Indtægtsgivende arrangementer
Folkeoplysende foreninger, hjemmehørende i kommunen, som afholder åbne, ind-
tægtsgivende og ikke folkeoplysende arrangementer med udefra-kommende medlem-
mer, opkræves for udgifter afledt af arrangementet. Dvs. låneren/lejeren skal betale 
de faktiske udgifter afledt af brugen (udgifter til rengøring, opsyn, serviceledertimer 
og udarbejdelse af pladsfordelingsplan, beredskabsplan). Driftsenheden forelægger 
skriftligt til lejer hvilke udgifter, der er forbundet med afholdelse af arrangementet 
inden arrangementets afholdelse.

Herunder eksempler på ikke folkeoplysende aktivitet, hvor lokaler ikke stilles gratis til 
rådighed:
• Koncerter
• Fester med deltagere udover klubbens egne medlemmer
• Kræmmermarkeder
• Nytårsbal
• Oktoberfest
Listen er ikke udtømmende, og ved tvivlstilfælde træffer Folkeoplysningsudvalget af-
gørelse.

Overnatning
Midlertidig overnatning i forbindelse med aktiviteter og arrangementer kan tillades i 
egnede lokaler. Der opkræves gebyr efter gældende takster og regler for udlån af lo-
kaler, se mere på hjemmesiden https://kerteminde.dk/kommunen/oekonomi/takster. 

Kerteminde Kommune kan udlåne egnede, ledige offentlige lokaler til øvrige aktivi-
teter/foreninger og evt. mod betaling af de afledte driftsomkostninger samt leje eller 
evt. gebyr. Det gælder for kulturelle foreninger, ikke folkeoplysende foreninger, sociale 
og humanitære foreninger hjemmehørende i kommunen (det er typisk foreninger som 
egentlig ikke er omfattet af folkeoplysningsloven, da de hører under en anden eller 
ingen lovgivning). 

Lokaleudlån ikke-godkendte folkeoplysende foreninger

Lokaleudlån øvrige aktører
Der opkræves lokaleleje af øvrige aktører (folkeoplysende eller ikke folkeoplysende), 
som ikke er hjemmehørende i kommunen eller private, erhvervsdrivende, hovedfor-
bund, landsorganisationer, lovlige politiske organisationer m.m. 
Dette sker jf. takstbladet samt de af arrangementet afledte driftsudgifter, som er be-
skrevet ovenfor.
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