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1. Indledning 
I Holbæk Kommunen arbejder vi med ”Holbæk i Fællesskaber” fordi vi tror på, at vi opnår de bedste 
løsninger, hvis vi skaber dem i fællesskab med borgere og virksomheder. 

Folkeoplysningsudvalget repræsenterer de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Holbæk Kom-
mune og er på den måde en væsentlig medspiller for ”Holbæk i Fællesskab”. Folkeoplysningsudval-
get bidrager med rådgivning-, ved at skabe dialog- og ved at pege på nye muligheder for at løse 
opgaver inden for det folkeoplysende område. 

Denne rapport beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden 
for folkeoplysningsområdet. Endvidere er der en oversigt over de udviklingsprojekter, som Folkeop-
lysningsudvalget har givet tilskud til. Rapporten giver også en status og analyse af udviklingen inden 
for forenings- og aftenskoleområdet – både i forhold til deltagelse og økonomi. Endelig er der en 
oversigt over kommunens idrætsfaciliteter. 

2. Fakta om Holbæk Kommunes Folkeoplysningsudvalg 
I henhold til Folkeoplysningsloven1, har Holbæk Kommunes byråd nedsat et Folkeoplysningsudvalg, 
som repræsenterer mangfoldigheden i Holbæk Kommunes folkeoplysende virksomhed.  

Udvalget er bl.a. sammensat af repræsentanter for de foreninger, der får tilskud efter kapitel 3 i 
Folkeoplysningsloven. Det vil sige de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under loven og 
de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud.  Foreningerne falder i kategorierne: idrætsfor-
eninger, aftenskoler, fritidsforeninger samt frivillige foreninger. 

Folkeoplysningsudvalget har til opgave, at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget, inden for de 
økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet. 

Folkeoplysningsudvalgets opgaver er: 

• Inddragelse i udarbejdelse af Holbæk Kommunes folkeoplysningspolitik 
• Høringspart om budget for folkeoplysningsområdet 
• Evaluering af regnskabet for folkeoplysningsområdet 
• Høringspart ved ændringer af regler for tilskud til folkeoplysning, som er beskrevet i Admini-

strationsgrundlaget 
• Medinddragelse i forbindelse med projekter for folkeoplysningsområdet 
• Være inspirator for nytænkning og udvikling indenfor folkeoplysningsområdet 
• Fordeling af udviklingspuljen 

 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) 2015-2018 består af følgende personer: 

Idrætsområdet:  - Knud Seidelin (Holbæk Gymnastikforening) 
 - Margrethe Bjerre (Jernløse Badminton Klub) 
Aftenskoleområdet: - Dorte Mogensen, (AOF) næstformand, FOU 

- Svend Due Mikkelsen (Hjerteforeningen) formand, FOU 
Andre folkeopl. foreninger: - Niels Weinreich (FDF Ugerløse) 
 - Lasse Larsen (FDF Holbæk) 
Integrationsrådet: - Ann-Katrine Holm 
Handicaprådet: - Jytte Brouer (Danske Handicaporganisationer) 
Ungdomsbyrådet: - Vakant 

                                           
1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 
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3. De overordnede rammer for kommunale tilskud 
Den kommunale støtte til kultur- og fritidsformål ydes efter støtteordninger, som er beskrevet i Ad-
ministrationsgrundlaget. Formålene med støtteordningerne er primært: 

• Styrkelse af det frivillige arbejde. 
• Høj prioritet af børne- og ungdomsaktiviteter – både i organiserede og uorganiserede aktivi-

teter. 
• Fokus på den forebyggende, sundhedsmæssige og sociale indsats. 

 

Konkret udbetaler Holbæk Kommune følgende tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven:  

• Tilskud udbetales til idrætsforeninger og frivillige foreninger, der er godkendt i henhold til 
Folkeoplysningsloven. 

• Tilskud til aftenskoler, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. 
• Tilskud til uddannelse af ledere og instruktører, udstyr og rekvisitter, samt enkeltstående kul-

turelle arrangementer. 
• Driftstilskud til idræts- og svømmehaller, udbetales efter indgåede kontrakter. Byrådet har 

besluttet, at tid i haller og svømmehaller stilles gratis til rådighed for foreninger, der er god-
kendt i henhold til folkeoplysningsloven uanset, om hallerne er kommunale eller selvejende. 

 

4. Medlemmer i folkeoplysende foreninger 
Nedenfor er en status for antal medlemmer og udviklingen set i forhold til 2013. Først beskrives af-
tenskoleområdet, herefter øvrige foreninger inkl. idrætsforeninger. 

Aftenskoler  

Holbæk Kommune har godkendt følgende aftensskoler pr. 1. oktober 2014: 

1. AOF – Holbæk  
2. DOF – Holbæk 
3. Hjerteskolen (Hjerteforeningen) 
4. Holbæk & Omegns Musikskole (HOM) 
5. LOF – Holbæk 
6. Brunhøjskolens Aftenskole 
7. Holbæk Byorkester 
8. Holbæk Symfoniorkester 
9. Jyderup Sangkor2 
10. KreativSkolen 
11. Sangskaderne 
12. Svinninge Aftenskole 
13. Familiebruget 

 

Et af kendetegnene ved aftenskolerne er, at de ikke har personlige medlemmer, men kursister, der 
deltager på hold.  

Nedenstående tabel 1 viser, at der i 2014 har været en mindre nedgang i antallet af aftenskoler.  
Det skal dog bemærkes, at der er en samlet tilgang af nye kursister i 2014 på 130 personer. Det 

                                           
2 Aftenskolen er godkendt i 2014 og tilskudsberettiget fra 2015. 
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kan derfor konkluderes, at der på trods af en nedgang i antallet af aftenskoler og udbudte timer, har 
været en mindre stigning i antallet af kursister, som samlet set har benyttet aftenskoletilbuddene i 
Holbæk.  

           Tabel 1: kursister i aftenskolerne 

 2013 2014 Udvikling 

Antal aftenskoler 15 13 - 2 

Antal timer 19.643 19.381 - 262 

Antal kursister  6.586 6.716 + 130 

 

Øvrige foreninger, herunder idrætsforeninger og spejdere 

I nedenstående tabel 2 er medlemstallene opgjort for de øvrige folkeoplysende foreninger, som ikke 
er aftenskoler – dvs. idræts- spejdere og andre foreninger, som Holbæk Kommune har kendskab til.. 

I 2014 har Holbæk Kommune indgået et samarbejde med Centralt ForeningsRegister. Samarbejdet 
betyder, at 2014-data for medlemstal fra de foreninger, som er organiseret under DIF, DGI og 
Dansk Firmaidrætsforbund er trukket fra denne centrale database.    

Medlemstal for frivillige foreninger, 
spejdere samt øvrige foreninger (her-
under pensionist foreninger) kan dog 
ikke trækkes via Holbæks Kommunens 
nuværende aftale med Centralt For-
eningsRegister.  De nedenstående 
medlemstal for disse foreninger er der-
for baseret på foreningernes egne ind-
rapporteringer til Holbæk Kommune. 

Tabellerne viser, at foreningerne i Hol-
bæk Kommune har haft ca. 33.000 
medlemmer i 2014. 

I 2014 udgjorde børn og unge under 
25 år 45 % af den samlede medlems-
skare i foreningerne. Deltagelsen af børn og unge i foreningslivet oversteg dermed målgruppen 60+ 
år, som udgjorde 18 %. Til sammenligning udgjorde børn og unge under 25 år 30 % af den samlede 
befolkning i kommunen i 3. kvartal 2015, mens målgruppen 60+ år udgjorde 26 % af den samlede 
befolkning i 3. kvartal 2015. Gruppen af børn og unge er således overrepræsenteret, mens gruppen 
af borgere 60+ er underrepræsenteret i foreningerne set i forhold til befolkningssammensætningen i 
Holbæk Kommune. 

Tabel 2 ses på næste side. 
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Tabel 2: medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 

 
 *   de idrætsforeninger, som ikke er udspecificeret ovenfor. 

 ** folkeoplysende foreninger som ikke er idræts-, teater- eller spejderforeninger. 

 

  

5. Aftenskolernes tilskudsøkonomi  
De følgende tabeller viser aftenskolernes tilskudsøkonomi og undervisningsaktivitet. Ved at sam-
menholde tilskudsøkonomien med antallet af undervisningstimer, er det muligt at udlede det gen-
nemsnitlige tilskuds pr. undervisningstime. Det enkelte tilskud pr. undervisningstime varierer dog i 
forhold til typen af undervisning (studiekreds, små hold, handicappede, foredrag) Tilskuddet fordeles 
efter en nærmere fastsat fordelingsbrøk3. 

Statistik for aftenskolerne 2013 er beskrevet på side 6, mens statistik for aftenskolerne 2014 er be-
skrevet på side 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3
 Fordelingsbrøk mellem typen af undervisning fastsættes i Administrationsgrundlaget  

Foreningstype antal 0-24 år 25-59 år 60+ år 2014 total

Fodbold 34 2.787      925           61          3.773        

Badminton 23 696          1.296        383        2.375        

Gymnastik 24 2.772      1.186        1.095    5.053        

Håndbold 11 871          377           4             1.252        

Kampsport 10 452          180           1             633           

Ridning 10 825          428           58          1.311        

Skytte 9 209          265           110        584           

Svømning 7 2.158      314           356        2.828        

Øvrige Idrætsforeninger* 101 2.495      4.629        2.997    10.121     

Teater 8 568          269           148        985           

Spejdere 17 620          159           31          810           

Øvrige folkeoplysende foreninger** 106 853          1.374        821        3.048        

Frivillige foreninger 94 171          38              142        351           

Total 454 15.477    11.440     6.207    33.124     

Medlemstal 2014
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Aftenskolestatistik, 2013 
Tabel 3 viser tilskudsregnskabet for 2013, det vil sige den forholdsmæssige tilsagnsfordeling af de 
afsatte budgetmidler til hhv. aflønning samt 10 % debat pulje.  

Tabel 3: Aftenskolernes tilskudsregnskab, 2013 

 
*   forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til aflønning på aftenskoleområdet, jf. fordelingsbrøk i administrati-

onsgrundlaget 

**  forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til 10 % pulje til debatskabende aktiviteter. 

 

Tabel 4 viser, at aftenskolerne i 2013 har udbudt i alt 19.643 undervisningstimer. Sammenholdt 
med oplysningerne i tabel 3, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime være 
172,55 kr.4. svarende til et dækningsbidrag på 84 % 5.i 2013 

Tabel 4: Aftenskolers undervisningstimer, 2013: 
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 3.389.310 (afsatte budgetmidler) / 19.643 (antal undervisningstimer) = 172,55 kr. pr. time 

 

Aftenskole

Faktiske 

aflønningsudgifter

Forholdsmæssigt 

tilskudstilsagn *

Beregnet max. 

tilskudstilsagn Difference** Afsat*** Forbrugt

Uforbrugte 

midler

AOF 1.266.092                    648.160                     764.642                  -116.482          79.660     72.795    6.865           

DOF 104.830                       14.600                       20.343                    -5.743               1.600       1.600      -                

Familiebruget 38.138                          9.820                         12.713                    -2.893               1.080       -           1.080           

Hjerteforeningen 176.570                       67.660                       69.983                    -2.323               7.440       7.440      -                

HOM 1.638.029                    886.280                     890.401                  -4.121               97.420     97.420    -                

LOF 2.704.905                    1.010.710                 1.484.509              -473.799          111.810   111.810  -                

Blindes Fritidsunderv. -                                8.740                         -                           8.740                960           -           960               

Brunhøjskolens Aftenskole 258.597                       248.310                     229.864                  18.446              27.290     -           27.290         

Holbæk Byorkester 23.418                          7.930                         7.806                      124                    870           -           870               

Holbæk Datastues oplys. 9.032                            3.200                         3.011                      189                    -            -           -                

Holbæk Garden 51.519                          20.540                       17.173                    3.367                2.260       -           2.260           

Holbæk Symfoniorkester 35.526                          10.360                       11.842                    -1.482               1.140       -           1.140           

Kreativ Skolen 505.150                       365.520                     435.004                  -69.484            40.180     40.180    -                

SangSkaderne 41.148                          10.900                       13.716                    -2.816               1.200       -           1.200           

Svinninge Aftenskole 221.798                       76.580                       73.933                    2.647                -            -           -                

Total 7.074.752                    3.389.310                 4.034.940              -645.630          372.910   331.245  41.665         

10% pulje til debatAflønning

Aftenskole timer deltagere timer deltagere timer deltagere timer deltagere

AOF 2.160  934             1.613  618            -       -             6        8                

DOF 208      43                -      -             -       -             90      50              

Familiebruget 114      48                -      -             -       -             -    -            

Hjerteforeningen 450      126             -      -             60        7                 19      32              

HOM 568      242             -      -             4.285  450            -    -            

LOF 3.287  1.917          2.437  822            254      47               582   425           

Blindes Fritidsunderv. -      -              -      -             -       -             -    -            

Brunhøjskolens Aftenskole -      -              773      129            -       -             -    -            

Holbæk Byorkester 70        50                -      -             -       -             -    -            

Holbæk Datastues oplys. 27        13                -      -             -       -             -    -            

Holbæk Garden 224      75                -      -             -       -             -    -            

Holbæk Symfoniorkester 120      24                -      -             -       -             -    -            

Kreativ Skolen 96        53                1.414  182            -       -             -    -            

SangSkaderne 123      43                -      -             -       -             -    -            

Svinninge Aftenskole 663      248             -      -             -       -             -    -            

Total 8.110  3.816          6.237  1.751        4599 504 697 515

Undervisning for 

Små hold Foredrag

Undervisning og 

Studiekredse

Undervisning for 

handicappede
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Aftenskolestatistik, 2014 

Tabel 5 viser tilskudsregnskabet for 2014, det vil sige den forholdsmæssige fordeling af de afsatte 
budgetmidler til hhv. aflønning samt 10 % debat pulje.  

Tabel 5: Aftenskolernes tilskudsregnskab 2014: 

 
*      Forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til aflønning på aftenskoleområdet, jf. fordelingsbrøk i administra-

tionsgrundlaget 

**    Forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til 10 % pulje til debatskabende aktiviteter. 
***  Holbæk Gardens aftenskoleaktiviteter ophørte i 2014, hvorfor tilskuddet er tilbagebetalt og 

       Garden ikke fremgår af tabel 6. 

 

Tabel 6 viser, at aftenskolerne i 2014 har udbudt i alt 19.381 undervisningstimer. Sammenholdes 
dette med oplysningerne i tabel 5, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime 
været 165 kr.6, svarende til et dækningsbidrag på 80 % i 2014. 

Tabel 6: Aftenskolernes undervisningstimer, 20147 

 

 

                                           
6 3.212.100 (afsatte budgetmidler) / 19.381(undervisningstimer) = 165 kr. pr . time 
7 Aftenskolerne fremsender hvert år senest 1. april et regnskab for det foregående år, og samtidig indsendes statistikoplysninger for 

samme periode. 

Aftenskole

Faktiske 

aflønningsudgifter

Forholdsmæssigt 

tilskudstilsagn *

Beregnet max. 

tilskudstilsagn Difference Afsat** Forbrugt

Uforbrugte 

midler

AOF 1.303.222                     660.600                   776.135                     -115.535     73.400     73.400     -                

DOF 185.264                         18.000                     70.612                       -52.612       2.000        2.000        -                

Familiebruget 40.227                           9.900                       13.409                       -3.509         1.100        -            1.100            

Hjerteforeningen 134.078                         66.600                     61.323                       5.277           7.400        4.800        2.600            

HOM 1.426.553                     763.200                   773.529                     -10.329       84.800     84.800     -                

LOF 2.812.586                     950.400                   1.525.446                 -575.046     105.600   105.600   -                

Brunhøjskolens Aftenskole 260.181                         234.900                   231.272                     3.628           26.100     -            26.100          

Holbæk Byorkester 24.322                           8.100                       8.107                         -7                  900           -            900                

Holbæk Garden*** 28.101                           17.100                     9.367                         7.733           1.900        -            1.900            

Holbæk Symfoniorkester 35.620                           10.800                     11.873                       -1.073         1.200        -            1.200            

KreativSkolen 495.738                         397.800                   426.784                     -28.984       44.200     44.200     -                

SangSkaderne 43.610                           10.800                     14.537                       -3.737         1.200        -            1.200            

Svinninge Aftenskole 239.764                         63.900                     87.752                       -23.852       7.100        7.100        -                

Total 7.029.266                     3.212.100               4.010.146                 -798.046     356.900   321.900   35.000          

Aflønning 10% pulje til debat

Aftenskole timer deltagere timer deltagere timer deltagere timer deltagere

AOF 2.252    982             1.615 610               -     -              6         8                

DOF 337        87               -      -               -     -              90       50              

Familiebruget 120        48               -      -               -     -              -     -            

Hjerteforeningen 313        52               -      -               90       15               9         30              

HOM 516        197             -      -               3.689 393             -     -            

LOF 3.663    2.191         2.556 840               295     61               522    350           

Brunhøjskolens Aftenskole -         -             776     121               -     -              -     -            

Holbæk Byorkester 90          54               -      -               -     -              -     -            

Holbæk Symfoniorkester 120        30               -      -               -     -              -     -            

Kreativ Skolen 96          53               1.382 178               -     -              -     -            

SangSkaderne 130        96               -      -               -     -              -     -            

Svinninge Aftenskole 673        258             42       12                 -     -              -     -            

Total 8.309    4.048         6.371 1.761           4.074 469             627    438           

Foredrag

Undervisning og 

Studiekredse

Undervisning for 

handicappede

Undervisning for 

Små hold
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6. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 
Folkeoplysningsudvalget udmønter årligt den såkaldte ”Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje”.  
Folkeoplysningsudvalget kan uddele puljemidler til indkomne ansøgninger eller Folkeoplysningsud-
valget kan af egen drift igangsætte projekter. 

Folkeoplysningsudvalget prioriterer følgende 4 indsatsområder til udviklingspuljen: 

• Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse 
• Sundhedsfremmende indsatser 
• It-kompetencer  
• Nytænkning af foreningsorganisering og innovation 

 

I 2013 blev der i alt fordelt 35.800 kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje: 

1.800 kr. Studieorienteringsdag 
16.000 kr.  Initiativgruppen v/Stigs Bjergby Beboerforening - til foredrag 
18.000 kr.  Holbæk Sprog, Integration og Kulturcenter – til multikulturel kvindeaften 
 

I 2014 blev der i alt fordelt 92.000 kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (OBS 

bevillinger markeret med * er overført til 2015): 

5.000 kr. Kundby Fitness Park – udendørs bevægelsesfaciliteter* 
37.000 kr. Projekt ”Cykling uden alder” 
50.000 kr. ”Meget mere Merløse” – udendørs bevægelsesfaciliteter* 

 

Ved udgangen af 2014 var der i alt 31.000 kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2015 
puljen. 

 

7. Medlemstilskud 
Holbæk Kommune yder medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger ud fra følgende 
rammer8: 

• Tilskud gives til medlemmer under 25 år. Tilskuddets maksimale størrelse pr. medlem vedta-
ges i forbindelse med byrådets årlige budgetaftale (i 2014 var det maksimale tilskud 220 
kr.). 

• Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra medlemmer un-
der 25 år. 

• Medlemstilskud ydes ved et medlemskontingent for en selvstændig aktivitet/idræt (f.eks. 
håndbold, fodbold, tennis m.v.). 

• Handicapforeninger får medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder. 
 

Tabel 7 viser medlemsudviklingen i årene 2013-2014 for de foreninger, der har søgt og modtaget 
medlemstilskud Foreningsmedlemmer i målgruppen 60+ år udløser ikke medlemstilskud.  Denne 
medlemsgruppe er desuden underrepræsenteret i foreningslivet (jf. tabel 2). Tabel 7 viser, at der 

                                           
8 En uddybende beskrivelse kan findes i Administrationsgrundlaget 
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har været en tilbagegang i antal af 60+ medlemmer i perioden 2013-2014 blandt de foreninger, der 
har modtaget medlemstilskud. 

På landsplan viser undersøgelser, at der generelt er tilbagegang i antal foreninger, idet borgere i 
stigende grad benytter uorganiserede aktiviteter og kommercielle fitnesscentre. Dette billede kan 
ikke genkendes i Holbæk Kommune jf. nedenstående tabel 7, som en fastholdelse af antal forenin-
ger, som modtager medlemstilskud. 

Tabel 7: medlemsfordeling hos foreninger, som modtager medlemstilskud 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Driftstilskud til lokaler 
Holbæk Kommune yder driftstilskud til lokaler (det såkaldte lokaletilskud) til børn og unge i frivillige 
folkeoplysende foreninger med 65 % til driften af de lokaler, som foreningerne enten ejer eller lejer 
(herunder haller, samt lejrpladser). Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetsti-
mer og for at være berettiget til at få udbetalt lokaletilskud, skal der være indsendt budget ansøg-
ning. 

Der er ikke sket en større udvikling i omfanget af udbetalt lokaletilskud. Det må dog forventes, at 
der i de kommende år sker en mindre stigning i udbetaling af lokaletilskud i takt med etableringen 
af nye foreninger, som selv ejer eller lejer lokaler, samt overdragelse af udvalgte kommunale ejen-
domme til foreninger som led i Holbæk Kommunes arbejde med arealoptimering. 

 

           Tabel 8: Udvikling i lokaletilskud 

 2013 2014 

Idrætsfaciliteter m.v. 1.998.474 2.003.454 

Spejderhuse, lejerpladser  587.835 526.519 

Andet 645.129 894.901 

I alt 3.231.438 3.424.874 

 

 

 2013 2014 Udvikling 

Antal foreninger 160 161 + 1 

Medlemmer i alt 29.321 29.389 + 68 

Under 25 år 15.185 15.264 + 147 

25 – 59 år 10.163 10.293 + 130 

Over 60 år 3.973 3.832 - 141 
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9. Fordeling af puljer 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de puljer, som folkeoplysende foreninger kan søge og som bliver 
fordelt administrativt.  

En uddybende beskrivelse af puljerne samt ansøgningsprocedure er beskrevet i Administrations-
grundlaget 

 

Uddannelse af ledere og instruktører 

Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til afholdelse af kursusafgifter til uddannelse af lede-
re og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af kursusafgiften efter fradrag for evt. 
anden støtte. Dog maksimum 4.000 kr. pr. år pr. leder / instruktør / træner. 

 

Udstyrspuljen. 

Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udstyr og rekvisitter, som er nødvendige for akti-
vitetens udførelse. Det er som hovedregel er en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisit-
terne / materialerne. I forbindelse med vurderingen af tilskud fra puljen, lægges der også vægt på 
om man benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue. 

Der er afsat et særligt beløb til udendørs mål- og net. Denne pulje fordeles for sig selv. 

 

Kulturelle arrangementer. 

Foreninger kan søge tilskud (oftest i form af en under-
skudsgaranti) til ikke-kommercielle kulturelle arrange-
menter, der bliver afholdt i Holbæk Kommune. Puljen 
har fokus på arrangementer, som involverer og udvik-
ler kulturinstitutioner og kulturelle aktører samt samler 
borgerne om en kulturel oplevelse. 

 

 

Overblik over fordeling af puljer 2013 - 2014 

Tabel 9 viser fordeling af de 4 puljer i 2013 og 2014. Der er ansøgt 
om væsentlig flere penge i alle fire pulje i år 2014 sammenlignet 
med 2013. Budgettet har stort set været uændret i de to år. 

Dette skyldes muligvis, at Holbæk Kommune i 2014 styrkede infor-
mation og formidling til foreningerne om puljernes eksistens.  

Særligt puljerne ”Udstyr og Rekvisitter” samt ”Uddannelsen af lede-
re og instruktører” har oplevet en stigning i ansøgninger 
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10. Overblik over Idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune 
Nedenfor i tabel 10 er et overblik over antallet af idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune og disses geo-
grafiske placering.   

Som det ses er der en bred fordeling af både fodboldbaner og sportshaller på tværs af byer og lokal-
områder. Der er fire svømmeanlæg i Holbæk Kommune, hvoraf to er udendørs anlæg (Ugerløse Fri-
luftsbad og Holbæk Søbad) 
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