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Version 2017-12-12 

 
Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der  
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet. 
 

Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.  

 

Tjeklisten er udfyldt af [navn] den [dato].  

 

 

Institutionens navn:  Sønderborghus 

Regnskabsår: 2019 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 3. april 2020 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 3. april 2020 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato): 3. april 2020 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 3. april 2020 

 

 

 
Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

A Formkrav til årsrapporten 

1 Er institutionens navn, organisationsform og regn-

skabsperioden anført? 
x  

 

2 Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regn-

skabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabs-

principperne, hvordan påvirker skiftet institutionens 

balance? 

x  

Evt. bemærkning om påvirkning af balance som følge 

af skift i regnskabspraksis: 

3 Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og 

balance (dvs. opgørelse af aktiver og passiver)? 
x  

 

4 Har institutionen gjort årsrapporten offentligt til-

gængelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal 

offentliggøres, når den er godkendt af institutionens 

ledelse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regn-

skabsårets afslutning. 

xx  

 

B Ledelsesberetningen 

5 Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning hvori 

der redegøres for årets drift og forventningerne til 

det kommende år samt øvrige forhold af betydning 

for den selvejende institution, som ikke direkte frem-

går af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen 

skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken 

udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i over-

ensstemmelse med det budgetterede og med de 

målsætninger, der er opstillet for den selvejende 

institution, herunder målsætninger opstillet i even-
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

tuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre til-

skudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen inde-

holde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsni-

veauet. OBS: Vejledning om ledelsesberetning findes 

på Kulturministeriets Vidennet. 

C Teknisk gennemgang af årsregnskabet 

6 Er regnskabstal for det foregående regnskabsår samt 

budgettal for regnskabsåret opført i resultatopgørel-

sen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed 

mellem regnskabstal og budgettal? OBS: Slots- og 

Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel skal 

følges, se Kulturministeriets Vidennet. 

x  

 

7 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / 

Kulturministeriet korrekt optaget som indtægt i 

regnskabet og efter omstændighederne specificeret? 

x  

 

8 Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og 

eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer mv. specifi-

ceret? 

x  

 

D Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

9 Er revisionen udført af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor?x   

 

10 Har der fundet revisorskift sted? 

Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?  x 

 

11 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisionen er foretaget i overensstemmelse med 

god offentlig revisionsskik? 
x  

 

12 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisor har påset 

 at regnskabet er opstillet og revideret i overens-

stemmelse med de regler, der er fastsat i drifts-

tilskudsbekendtgørelsen og evt. sektorlovgiv-

ning 

 at det ikke indeholder væsentlige fejl og mang-

ler, samt  

 at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

 ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttil-

skud, der indgår i institutionens regnskab, er an-

vendt til formålet? 

x  

 

13 Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisi-

onspåtegningen i årsregnskabet?  

      Hvis ja; hvilke(t) forbehold er der tale om? 
 x 

 

14 Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en 

erklæring fra revisor om at den udførte forvaltnings-

revision har givet anledning til kritiske bemærknin-

ger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været 

mangelfuld?  

 x 
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

15 Fremgår det af revisionsprotokollatet,  

 at der er foretaget revision i årets løb, hvor 

revisor har undersøgt de eksisterende forret-

ningsgange, med henblik på at påse, om den in-

terne kontrol er betryggende? 

 at revisor har påset, at ledelsesberetningen 

indeholder de faglige afrapporteringer, som 

kræves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev 

og øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og 

Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er ret-

visende 

x  

 

16 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet 

heraf? 
x  

 

17 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institu-

tionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne 

kontrol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført? 

 x 

 

18 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisi-

onen har givet anledning til bemærkninger med 

hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstem-

melse med tilskudsforudsætningerne, herunder 

målsætningerne i en eventuel rammeaftale med 

Kulturministeriet? Hvis ja, hvilke bemærkninger er 

der tale om? 

 x 

 

19 Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer 

som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt 

eventuelle forbehold? 

x  

 

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor 

opfylder lovgivningens krav til uafhængighed? x  

 

21 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor 

under revisionen har modtaget alle de oplysninger, 

der er anmodet om? 
x  

 

E Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet  

22 Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende 

indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?  x  
 

 

Eventuelle øvrige bemærkninger til årsrapporten: 



Organisation m.m. 

 

Bankkontooplysninger 

 
Sønderborghus Bankkonto i Kreditbanken: 7931 – 1004562 –  
SØNDERBORG KOMMUNES BANKKONTO: Sydbank: 8010 - 6400007  
EAN nr. 5798005154068 
 
 

Sønderborghus´ organisering 

Sønderborghus er organiseret som selvejende institution med to virksomhedsområder: Spillested og 
medborgerhus. Virksomhedsområderne er ligestillede med fælles ledelse og 9 ansatte, der med for-
skellig %-sats fordeles mellem hver virksomhedsdel.  
Ansatte i virksomhedsområdet ”Det regionale Spillested” udgør i 2019 4,5 årsværk; Løst ansatte udgør 
ca ½ årsværk og de frivillige udgør ca. 1 årsværk.  
Sønderborghus har til huse i en bygning, der stilles vederlagsfrit til rådighed af Sønderborg Kommune. 
Sønderborghus har ligeledes en driftsaftale med Sønderborg Kommune, hvor kommunen yder konkret 
tilskud til hver virksomhedsdel og indirekte støtter med forskellige ydelser som lønstyring mm.  
Øverste myndighed er bestyrelsen på 7 medlemmer, hvoraf 6 udpeges af forskellige interesseorganisa-
tioner og blandt brugere af huset; den 7. udpeges af de 6 bestyrelsesmedlemmer. Den daglige leder er 
ansat af bestyrelsen og har hele det operationelle ansvar for den samlede virksomhed. 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Theodor Munch Knudsen, formand, udpeget af Turisterhvervet. 
Lisbeth Bjerrum, næstformand, udpeget af erhvervslivet. 
Knud Jensen, udpeget af brugerne 
Maria Frost Andresen, medarbejderrepræsentant. 
Bjørn Allerelli Andersen, udpeget af Sønderborg Byråd. 
Jim W. Hemmje, musiker, udpeget af Sønderborg Musikråd. 
Niklas Damsgaard Rahr, udpeget af de 6 ovennævnte. 

 

 

Sønderborghus´ fysiske faciliteter 

Sønderborghus har til huse i en ”4-længet gård” på 3 ½ plan med i alt ca. 2.000 m2, der deles mellem 
det regionale spillested, medborgerhuset og cafe.  
 
Venue 1: Teatersalen 
Kapacitet 450 stående, 300 siddende. Scene: 8,5 x 5,5 m. 
Yamaha M7cl48 digital mixer m. L´Ácoustic FOH/monitor og diverse outboard.  Avolites Pearl Tiger 
Touch med 32 Par 64 og 10 Robe LED 300 moving heads + 4 Robe Pointe. 
 
Venue 2: Black Spot 
Kapacitet 149 stående, 100 siddende. Scene 4 x 6 m. 
Midas M32, db FOH & monitor , 24 spors liveoptagelsesoption, MAXIM24 kanalers lyspult med 24 LED-, 
par- og fresnell-lamper.  
Rummet er fleksibelt: Såvel scene som bar er flytbar. 
 
Begge venues ligger på samme etage og kan derfor også bruges til dobbeltkoncerter med fælles entré, 
support på lille scene/hovednavn på store etc. 
Naturligvis bar-områder i begge venues. 
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Backstage: I alt 3 velindrettede rum i forskellige størrelser. 
 
Derudover som nabo: 
 
Mejeriet; Ungdomskulturhus og spillested. Løngang 2. 
Kapacitet: 200 stående. Scene 4 x 6 m.  
Midas M32  digital mixer m. L´Ácoustic FOH/monitor .  Avolites lyspult med Martin og Robe moving 
Heads.  
Bar område, lounge og backstagefaciliteter mm. I alt ca. 700 kv.m. + udendørsområder. 
 
Dermed 3 venues I 2 nabo-ejendomme. 
 
2 velindrettede og veludstyrede rytmiske øvelokaler, lydstudie samt computerarbejdsstation. 
 
15 m2 udendørs skærm til markedsføring af husets aktiviteter. 
 
Derudover medborgerhusets faciliteter: Café/Restaurant, mødelokaler, kunstværksteder og atelier, 
AV-faciliteter, trådløst netværk osv. 
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I nstitutionsop lysninger 

Institutionen Sønderborghus 
Martin Nyrops Plads 2 
6400 Sønderborg 

Telefon: 

Hjemmeside: 

E-mail: 

CVR-nr.: 

Oprettet: 

Hjemsted: 

Regnskabsår: 

74 42 26 01 

www.sonderborghus.dk 

sonderborghus@sonderborg.dk 

29 99 75 78 

1976 

Sønderborg 

1. januar - 31. december 

Leder af Sønderborghus Lars Ole Hansen 

Bestyrelse Theodor Munch Knudsen, Formand, udpeget af Turisterhvervet 

Lisbeth Bjerrum, næstformand, udpeget af erhvervslivet 

Jim W. Hemmje, udpeget af Sønderborg Musikråd 

Bjørn Allerelli Andersen, udpeget Sønderborg Byråd 

Knud Jensen, udpeget af brugerne 

Maria Frost Andresen, medarbejderrepræsentant 

Niklas Damsgaard Rahr, udpeget af de 6 ovenfor 

Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Kolding Åpark BA, 7. sal 

6000 Kolding 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Sønderborghus. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kunststyrelsens krav til 
regnskab og revision, som er anført i bek. nr. 1701 af 21. december 2010. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Sønderborg, den 3. april 2020 

Leder af Sønderborghus 

Lars Ole Hansen 

Bestyrelse 

;' 

Formand Næst formand 
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Niklas Damsgaard Rahr 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen for Sønderborghus 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborghus for regnskabsåret 1 . januar til 31. december 2019, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udar 
bejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sønderborghus aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Sønderborghus aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31 . december 2019 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de 
cember 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini 
steriet. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 201 O. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi 
sionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Søn 
derborghus i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser 
i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække 
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Sønderborghus har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono 
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet bud 
gettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Sønderborghus evne til at fort 
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar 
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere Sønderborghus, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi 
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 201 O, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs 
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol 
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sæd 
vanlig praksis. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgø 
relse nr. 1701 af 21 . december 201 O, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep 
sis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel 
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om errektiviteten ai Sønderborghus interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri 
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip 
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om Sønderborghus evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn 
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo 
res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi 
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Sønderborghus ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoptysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen 
hold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini 
steriet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens 
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan 
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin 
gen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den for 
bindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivi 
tet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi 
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi 
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be 
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Kolding den 3. april 2020 

BDO Statsautoriseret rev· · 
CVR-nr. 20 22 26 7.. 

Statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 2019 

Den regionale aftale for 2017 - 2020 nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med at kigge frem 
mod den næste 4 års periode. 
Sønderborghus har fortsat formidlet, præsenteret, profileret og udviklet den rytmiske musik med et 
særdeles bredt program, der giver plads til såvel den glade lokale amatør og de professionelle med 
mange år på scenerne. Med 160 professionelle koncerter - heraf 157 direkte omfattet af den regionale 
aftale - samt yderligere 21 koncertaftener med et hav af lokale amatørbands - børn og unge fra musik 
skolen, uddannelsesinstitutionerne, øvelokaleforeninger mm - er der ikke mange ledige dage i kalen 
deren. Typisk afvikler vi 3 - 4 koncertdage pr. uge i sæsonen fra september til maj. 
Sønderborghuser fortsat et genrebredt spillested, men det betyder ikke en ligevægtig fordeling mel 
lem alle genrer. 
Vi oplever en støt stigende interesse for metalgenren med et trofast publikum, der gerne sætter en 
hel aften af. Vi planlægger ca. 4 metalaftener pr. halvår, men præsenterer typisk 8 - 10 bands pr. sæ 
son. Og starter med et par timers metalcafé, hvor de mest entusiastiske vender idéer, navne og trends 
med frivillige, afvikler og booker. 
Sønderborg Jazzclubs 12 matiné koncerter med vægt på den nationale scene suppleres af Sønderborg 
hus med større navne internationale navne, crossover artister mm. Det giver et samlet jazzprogram 
på 16 - 18 koncerter på Sønderborghus, og den viden Jazzclubben og Sønderborghus har sammen er 
uundværlig baggrundsviden i bookinger til Tønder og Aabenraa. 
Også folk/roots/americana publikummet er både trofaste og nysgerrige; Med Tønder Festival i områ 
det får vi viden fra netværk, så vi hurtigt kan agere på internationale navne, der sendes ud med be 
grænset antal danske koncerter. Via samarbejdet i Erfa-gruppen af jysk/fynske spillesteder får vi også 
artister inden for disse genrer uden om de traditionelle kanaler. 
For begge genre gælder det, at publikum er villige til at køre lidt længere efter en god koncertople 
velse. 
Vi har til hensigt at udvikle på den elektroniske scene i den kommende periode - i et samarbejde med 
Define Festival og forhåbentlig Strøm, der har været samarbejdspartner på Define de sidste par år. 
Sønderborghus har over de sidste par år været særdeles aktive i hele vores region. Der er etableret et 
netværk af koncertarrangører på begge sider af grænsen, og her er specielt de rytmiske arrangører 
særdeles aktive. Samarbejdet med Tønder Kulturhus og Hagge' s Musikpub samt Nygadehuset i Aaben 
raa udgør et solidt fundament, og målsætningerne for samarbejdet mht. antal og genrer er mere end 
opfyldt. Fokus har været nye navne samt de genrer, der ikke i forvejen blev præsenteret i de dele af 
regionen; specielt jazz og metal præsenteres hver sæson, 

Men vilkårene nord og syd for grænsen er svært sammenlignelige, så det har været langt sværere at 
etablere fast samarbejde med danske artister på nordtyske scener. Forskellige samarbejdsformer er 
afprøvet, og pt forventer vi os meget af samarbejdet med Sydslesvigsk Danske Ungdomsforeninger, der 
har vist sig entusiastiske omkring at arrangere koncerter. Det er også økonomisk udfordrende, at der 
skal betales leje af venues eller teknik, så vi skal finde en samarbejdsform, der ikke helt er sammen 
lignelig med samarbejdet med Aabenraa og Tønder. Vi er på vej. Af de årsager er vi endnu ikke helt i 
mål med at præsentere danske artister syd for grænsen. 
2019 blev året, hvor vores nyeste venue "Mejeriet" blev indviet i et nybygget ungdomskulturhus med 
en scene med plads til 200 gæster. Mejeriet bruger vi til hele paletten af nye navne indenfor rock, 
pop, urban, ligesom en del af vores metalkoncerter nu ligger her. Det har betydet et kvalitetsløft for 
vores små koncerter i K1 og K2 området, ligesom en stor del af vores lokale aftener har fået ny 
ramme. Med et hus målrettet de yngre gæster, sætter fokus på talentudvikling og samtidig kompeten 
ceudvikling for vores unge frivillige; dette understøttes også af projekter som SpotCrew. 
Integrationen mellem Sønderborghus (spillested og Kultur og medborgerhus) og Mejeriet (spillested og 
ungdomskulturhus) har været et stort fokusområde i 2019 og fortsætter i 2020. 
Vi ser det fortsat som en styrke, at både Mejeriet og Sønderborghuser spillesteder og kulturhuse. Med 
en lang række andre aktiviteter som filmklub, værksteder, øvelokaler og centrum for en stor del af 
det øvrige kultur- og foreningsliv i Sønderborg tiltrækker vi mange - også i hverdagene og udenfor kon 
certtidspunkterne. Hermed opnår vi en stor synlighed bredt i befolkningen, og vi ved, at kulturforbru 
gere sagtens kan have brede interesser - koncert den ene dag, film en anden og måske aktive i for 
eningslivet, værkstederne eller øvelokalerne. 

Side 7 



Sønderborghus regnskab 2019 er et billede på en økonomisk sund virksomhed med positiv egenkapital. 
Der er i 2019 investeret godt 600. 000,- i inventar og lysudstyr i Mejeriet, så alle 3 venues fungerer helt 
uafhængigt af hinanden, og vi kan i princippet lave koncerter på alle 3 scener samtidig. I 2019 købte vi 
nyt lydanlæg til teatersalen til ca. 800.000,-, hvor vi valgte at lade det gamle overgå til Mejeriet. På 
den måde er vi helt up-to-date på teknikken; Vi har efter aftale med Sønderborg Kommune lavet et 
overtræk på 400.000,-, der afdrages over de kommende år. Driften er sammenhængende og egenkapi 
talen er fornuftig set i forhold til vores samlede økonomi. 
Der er som altid foretaget overførsel af midler fra 2018 til 2019 regnskab: Billetter solgt i 2018 til ar 
rangementer, der først afholdes i 2019 er overført, tilsvarende med kurser, filmklub medlemskaber 
mm. 

Talentudvikling Sønderborghus 2019: 

Sønderborghus understøtter talentudviklingen lokalt som nationalt med koncerter, workshops, clinics 
og andre aktiviteter. 

De lokale talenter får tidligt adgang til en af vores scener: I 2019 afholdte vi 3 elevkoncerter og work 
shops for Sønderborg musikskole, 4 kulturcaféer med 6 - 8 bands pr. aften, Open Stage (jam-aftener), 
samarbejdskoncerter med ORA, Quasar mm. I alt 16 koncertdage med amatørorkestre uden egentligt 
honorar, men alene personaleudgifter til disse koncerter udgør anslået (16 x 2 x 6 x 170,-) 32.640, 
Sønderborghus program for 2019 indeholdte en lang række af de helt nye navne på den danske scene. 
Typisk vil disse koncerter være en del af vores K1 koncerter, men naturligvis ikke dem alle. I alt 21 af 
vores 66 K1 koncerter opfatter vi som talentudvikling med navne som Møl, Cabal, Shy Shy Shy, Gurli 
Octavia, Boundaries, Aksglæde, IAMJJ, Oxx, Mekdes og mange andre nye navne, der besøger Sønder 
borghus for første gang. Specielt Agora dagene i foråret har fokus og kræver stort forarbejde, idet det 
er en gruppe unge, der er arrangører på dagene. 
Honorar til disse koncerter udgjorde: 441.806 
Dertil personaleudgifter på (21 x 6 x 2 x 170) = 42.840, 
Udgifter samlet for disse events alene udgør således 517.286,- 
Uden at sætte økonomi på det vil jeg gerne nævne udviklingsprojekter for vores frivillige. I 2019 et 
samarbejdsprojekt med Nygadehuset, Huset Esbjerg, Bygningen i Vejle og SPOT-festival, hvor knap 30 
unge frivillige deltog i Spotfestival med stage/backstageopgaver, rundvisning og introduktion samt na 
turligvis en mængde koncerter. Naturligvis gratis for deltagerne inkl. rejse, ophold og fortæring på 
alle festivaldagene. 
Der er indtægt forbundet ved en del af disse events (billetsalg og bar), men udgifter til catering, mar 
kedsføring og øvrige forbrugsudgifter er ikke medtaget, og det er derfor min opfattelse, at vi fuldt ud 
har brugt det bevilgede beløb på 261.162,- 

Målrapportering 2019 

Vision for Sønderborghus. 

Sønderborghus ønsker at være den centrale aktør for den rytmiske musik i Sønderjylland. Sønderborg 
hus driver et alsidigt genrebredt spillested med fokus på kvalitet og mangfoldighed, der appellerer på 
tværs af såvel generationer som af de mange subkulturer, som præger Sønderjylland. Sønderborghus 
vil videreudvikle det solide fundament, der er etableret bredt i områdets befolkning, således at alle 
vil kunne finde interessante koncerter - men også koncerter, der pirrer nysgerrigheden. 
Sønderborghus ser det som en af sine hovedopgaver at medvirke til at støtte og videreudvikle de musi 
kalske miljøer i regionen. 

Opgaver for Sønderborghus 

Regionale spillesteder realiserer deres mål og visioner gennem målrettede aktiviteter inden for fem 
strategiske opgaver: 
• Koncertvirksomhed 

o Små koncerter 
o Mellemstore koncerter 
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o Store koncerter 
• Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer 
• Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation 

• Eksternt samarbejde 
• Ledelse, organisation og opgaveløsning 

Målrapporteringen tager udgangspunkt i strategi 2017 - 2020. Vi gennemgår de 5 strategiske områder, 
vores egne prioriteringer i 2019 samt et bud på, hvor potentialerne ligger for 2020 og fremefter. Mål 
rapporteringen vil skematisk vise vores arbejde med at fortsætte udviklingen af det regionale spille 
sted med succeser og udfordringer. 
I det følgende beskrives den aktuelle status og forventningerne til 2017-2020 for hver af de fem strate 
giske opgaver. 

Koncertvirksomhed og Det regionale samarbejde 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, na 
tional og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på ud 
vikling og nytænkning. 
Sønderborghus koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1 ), mellemstore (K2) og store (K3) kon 
certer. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter 
med 50 - 17 4 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 175 solgte billetter. 

Onaave Resultatmål Målopfvldelse 

Det regionale sam- 
arbejde 
Tønder Sønderborghus har indgået en aftale Målet er opfyldt - se koncertliste 

med Hagge' s Musikpub og Tønder 
Kulturhus om at afvikle en række ryt- 
miske koncerter. Primær fokus vil 
ligge på smalle genrer og nye artister 
indenfor K1 og K2 kategorierne. Må- 
let er mindst 4 årlige koncerter, der 
skal suppleres af tilsvarende fra To- 
bakken, Esbjerg. 

Aabenraa Sønderborghus intensiverer samar- Målet er opfyldt - se koncertliste 
bejdsaftalen med Nygadehuset med 
henblik på at øge antallet af rytmiske 
koncerter. Primær fokus vil ligge på 
smalle genrer og nye artister inden- 
for K1 og K2 kategorierne. Målet er 
mindst 10 årlige koncerter. 

Flensburg Sønderborghus forsøger at udvikle Målet er delvist opfyldt. Forskellige modeller 
kendskabet til den nye danske musik- er over de første år afprøvet, men først med 
scene i samarbejde med bl.a. aktivt- samarbejdet med Sydslesvigsk Danske Ung- 
tetshuset og Sydslesvigsk Forening domsforeninger fornemmer vi en samarbejds- 
samt venues som Kühlhaus. oartner med fælles interesser 

Koncertvirksomhed 

Små koncerter K1 Samarbejdet med Sønderborg Målet er opfyldt. Sønderborg Jazzclubs mati- 
Jazzclub med vægtning af nutidig nékoncerter suppleres af koncerter i Sønder- 
iazz bomhus reaì. 
Agora udvikles til fast upcoming fe- Sønderborghus mener, at målet er opfyldt 
stival; gerne i samarbejde med andre 
festivals. 
Klub for Metalmusikken Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 

Der er etableret uformel Metalbar med 
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udveksling af idéer inden alle vores metalkon- 
certer, der fungerer som netværk. 

Mellemstore koncerter Sønderborghus sikrer mangfoldighed Målet er opfyldt. 
K2 indenfor et bredt udsnit af de rytmi- 

ske genrer 
Udvikling og understøttelse af Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. I 
DEFINE-festival for elektronisk musik 2019 udviklede festivalens publikum og work- 

shoos sig positivt . 
Sønderborghus har fokus på at Sønderborghus mener, at målet er opfyldt 
fremme kønsmæsssig ligestilling i med fokus bl.a. i vores booking. 
musiklivet generelt. 
Folk & roots genrerne og samarbej- Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. Vi 
det med andre aktører i lokalområ- har formået i samarbejde med venues i 
det jysk/fynske erta-samarbejde at hente relativt 

ukendte amerikanske navne til Sønderborg. 
Samarbejdet med Tønder giver uvurderlig vi- 
den om nye internationale navne. 

Store koncerter K3 Sønderborghus vil fortsat præsentere Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 
et godt udpluk af de største danske 
artister 
Fokusere på andre muligheder for Sønderborghus mener, at målet er delvist op- 
store koncerter - evt. på andre ve- fyldt. Vi har valgt at byde ind på internatio- 
nues i området nale jazznavne og big-bands i høj klasse og 

har bl.a. præsenteret DRBigBand med Curtis 
Stigers på Alsion. Vi har ikke overdreven stor 
fokus på dette, da store danske og internatio- 
nale navne præsenteres udendørs af andre 
arrangører i området. 

Antallet af store K3 koncerter er sta- Sønderborghus mener, at målet er delvist op- 
bilt og på et højt kunstnerisk niveau. fyldt. Høje honorarkrav og konkurrencen fra 
Der er sket en prioritering af koncer- udendørs arrangementer er en hindring, men 
ter med et målpublikum mellem 15 vil hellere fokusere på muligheder end gå på 
og 40 år. kompromis med kunstnerisk kvalitet. 

Forventet Forventet Realiseret Realiseret Forventet Forventet 
koncerttal billetsalg koncerttal billetsalg koncerttal billetsalg 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 
Små koncerter (K1) 54 1050 68 1198 54 1100 

Mellemstore koncerter (K2) 66 4850 73 4618 68 4900 

Store koncerter (K3) 22 4800 16 3947 23 5000 

I alt 
142 10700 157 9763 145 11000 

Koncertlisten viser, at Sønderborghus generelt har opfyldt målsætningen. Hvert år ændrer fordelingen 
sig en smule: I 2019 opnående vi ikke det fulde antal K3 koncerter; til gengæld var K1 antallet væsent 
ligt over. Det samlede koncert antal er højere end aftalt. I forhold til 2018 er der sket en forskydning 
fra såvel K1 og K3 mod K2. Vi prioriterer fortsat dobbeltkoncerter primært for de mere ukendte/nye 
navne; dels for at tiltrække et lidt større publikum, men også fordi nye artister ofte går ud med reper 
toire på 50 eller 60 minutter, og vi ønsker at præsentere publikum for en hel aftens oplevelse. 
Koncerterne i Aabenraa og Tønder ligger pga. venue kapacitet og befolkningsgrundlag naturligt i K1 
eller K2 kategorierne, og vi er faktisk tilfredse med salget til koncerterne afholdt i de to byer. 

Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, 
herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer. 
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Oneave Resultatmål Målopfvldelse 
Vækstlagskoncerter Vækstlagskoncerter i samarbejde Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 

med bl.a. Ramsis (Rytmiske amatør- I 2019 har samarbejdspartneren bl.a. været 
musikere i Sønderborg) og ORA prio- de øvrige regionale spillesteder i region Syd 
riteres og spredes til bl.a. Nygadehu- Kulturcaféer og Open Stage er fortsat en vig- 
set i Aabenraa. Amatørmusikere på tig mulighed for at få de første sceneerfarin- 
begge sider af grænsen er i et for- ger, Open Mic fungerer som åben kompositi- 
søgsvist samarbejde om kontakt og onsworkshop. 
kommunikationsnetværk, hvortil der 
søges støtte fra interreg midler (Kul- 
turfokus Sønderivlland Schleswiaï 

Talentudvikling Talentudvikling sker bl.a. i et tæt Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. Vi 
samarbejde med Sønderborg Musik- har i løbet af 2019 afholdt musikskolekoncer- 
skole. MA og MGK elever har med- ter, eksamenskoncerter, workshops mm. Ra- 
lemskort til huset og vi vil jævnligt batordning er afløst af generelt studiekorts 
afvikle forskellige former musikskole- pris. 
koncerter. Ligeledes har vi fokus på, 
at tilbyde clinics og workshops for 
alle interesserede. 

Det lokale jazzmiljø For de professionelle musikere i Sønderborghus mener, at mälet er opfyldt. 
og understøttelse af grænseregionen har Sønderborghus NYD festival blev afsluttet, men erstattet af 
Jazzcamp for piger. og Kühlhaus i Flensburg i samarbejde koncerter med lokale amatørbigbands og helt 

CreativeMusicSønderjylland udarbej- nye orkestre med lokale rødder. 
det et projekt med arbejdstitlen 
"Regiojazz" - en rullende jazzfestival 
med udgangspunkt i mødet mellem 
jazzmusikere og komponister på 
begge sider af grænsen. Der er an- 
søgt om medfinansiering via lnterreg 
(Kulturfokus Sønderjylland Schles- 
wia). 

Verdensmusikken De regionale spillesteder Tobakken Sønderborghus mener, at målet er delvist op- 
og Sønderborghus har i samarbejde fyldt. Tempi har en igangværende proces som 
med World Music Denmark (Nu vi følger med spænding. I mellemtiden har vi 
Tempi) udarbejdet et nyt tiltag om- afviklet enkelte nye/anderledes koncerter in- 
kring verdensmusikken med speciel denfor verdensmusikken. 
fokus på musikere fra et ikke vestligt 
land. 

Hip-Hop kulturer Der er komet ny grøde og oprørstrang Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 
i den nye hip-hop scene og vi har som Sønderbronx-miljøet er efter år i dvale atter i 
mål at komme i dialog med denne omdrejninger. Vi har genskabt kontakten og 
gruppe af unge med henblik på at ud- samarbejdet med support, og udvidet i 2019 
vikle en koncertform, der passer til med de Trapgate mm. 
de nve artister. 

Det igangsatte arbejde med udvikling af musiklivet, talentudvikling og smalle genrer fortsættes og er i 
en fornuftig udvikling. Vi har foretaget en række prioriteringer og har ikke prioriteret alle opgaver lige 
højt. SpotCrew i samarbejde med Nygadehuset, Aabenraa, Huset Esbjerg og Spotfestival har givet fri 
villige fornyet fokus på andre sider af livebranchen; For talentudvikling kan også betyde udvikling af 
nye talenter indenfor andre sider af musikbranchen og vi fortsætter projektet i 2019. 

Publikumsudvikling, markedsføring og Kommunikation 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteder bidrager til at styrke musikinteressen i hele landet ved at formidle musik 
som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle 
eksisterende og nye publikumsgrupper - særligt med henblik på børn og unge. 

Onsave Resultatmål Målopfvldelse 
Branding af Sønder- At der i højere grad sættes lighed Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 
borghus mellem vores identitet OQ imaae. 
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Nye tiltag bliver lanceret med fokus på soci- 
ale medier, et fast hold af koncertfotografer 
skaber opmærksomhed og vi arbejder med en 
ensartet kommunikation med omverdenen. Ny 
opdateret hjemmeside 2019. 

Fokus på tilflyttere i At kendskabet til Sønderborghus til- Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 
området - uanset bag- bud er tydeliggjort for tilflyttere så- Med tilflyttertilbud på dansk og engelsk, og et 
grund vel med dansk som med udenlandsk internationaliseret samarbejde med bl.a. Søn- 

baggrund derborg Student Foundation. Størstedelen af 
kommunikationen omkring Mejeriet er i øvrigt 
på engelsk. 

Sønderborghus skal Tydeliggørelse af vores rolle som Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 
være mere kendt i samarbejdspartnere og arbejdet med Samarbejdet med venues i Aabenraa, Tønder 
hele grænse regionen. kommunikation i nabokommuner. og Flensburg skaber opmærksomhed og det 

dansk/tyske arrangørnetværk giver os nye 
muligheder for at komme bredere ud. Vi er i 
dialog med samarbejdsvenues om tydeliggø- 
relse i program materiale af samarbeidet. 

Sønderborghus arbej- Sønderborghus skal være et godt sted Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. 
der aktivt med børn- at komme - også for børn og unge. Samarbejdskoncerter og -projekter med 
og ungegrupper House of Creativity, Sønderborg Musikskole, 

familielørdage med musik som væsentligt ind- 
hold til supplement af kulturhusets babyman- 
dage samt øvelokaler, poetrySlam og meget 
andet. 
Mejeriet har tilføjet nye aktiviteter omkring 
DIYmm. 

Som regionalt spillested og kultur- og medborgerhus fungerer vi som en samlende kulturinstitution i 
Sønderborg og Sønderjylland med tilbud både i hverdag og weekend. Vores café har undergået en for 
andring fra folkekøkken for ældre medborgere mod en langt større aldersspredning med speciel fokus 
på børnefamilier og Mejeriets aktiviteter skaber fokus på upcoming og lokale koncerter. Alle koncerter 
i Mejeriet har fast lav pris for studerende. 

Eksternt samarbejde 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og 
internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner, musikskoler, 
folkeskoler og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske 
musik. 

Opgave Resultatmål Målopfyldelse 
Sønderborghus samar- Sønderborghus arbejder lokalt med Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. Li- 
bejder lokalt en lang række samarbejdspartnere sten over vores samarbejdspartnere er lang; 

og formår dermed at styrke og ud- Specielt skal nævnes Sønderborg Jazzclub, 
vikle den rytmiske musik DefineFestival og Sønderborg Kommune. 

Kommune. 
Sønderborghus samar- Sønderborghus arbejder nationalt Målet er opfyldt. 
bejder nationalt med en lang række samarbejdspart- 

nere og formår dermed at styrke og 
udvikle den rytmiske musik 

Sønderborghus samar- Sønderborghus øger sit internationale Sønderborghus mener, at målet er opfyldt, 
bejder internationalt samarbejde Nyt tiltag: Spil Tysk dag med udgangspunkt i 

det dansk tyske arrangørnetværk, ligeledes 
giver det jysk/fynsk erta-gruppe samarbejde 
og andre kontakter i livemiljøet os mulighed 
for at præsentere artister fra Norge, Sverige, 
England, USA mm. 
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Ledelse, organisering og opgaveløsning 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og pro 
fessionelt. 
Sønderborghus har i dag stor fokus på udvikling af kompetencer i alle led af organisationen. 

Bestyrelsen har fra 2017 fået en anderledes sammensætning, der har betydet større fokus på, at spe 
cifikke kompetencer skal være dækket ind. Hvor fokus tidligere lå i økonomisk overblik og forståelse, 
er der i dag stor opmærksomhed på udviklingsmulighederne i spillested og kultur- og medborgerhus. Vi 
er i dialog med Kommunen om endnu en ændring i bestyrelsens sammensætning ud fra midtvejs evalu 
ering med Statens Kunstfond. 

Ledelsen af Sønderborghus har blikket rettet fremad og bagud. Vi skal lære af erfaringerne, men have 
fokus på de muligheder, der hele tiden opstår. Fokus i 2019 var integrationen af to huse med forskellig 
karakter samt udviklingsmulighederne i hele regionen som forberedelse til ansøgningen om regionalt 
spillested i perioden 2021 - 2024. Evalueringen af vores nuværende samarbejdsaftaler - ikke alene med 
Statens Kunstfond, men også med Sønderborg Kommune og vores andre samarbejdspartnere i regionen 

I I I I • t• .. I o __ -·- ! ... __ IL-••••-_!_ J_ L _J _ _! .J __ -- ----••--..J!-- -- -.:••--..J- 
:,11.al :,11.t" rneu !;¡t"ll:,IUI!;¡ lt":,1Jt"tl.l1 lllt"ll ug:,a lllt"U IUI\U:, l,JCI Ut" IUICIIIUI ll15t"l 1 UC:I C:I lll(JUVC:IIUl5C: v5 51vc:11uc:, 

Medarbejderne er specialiserede og blækspruttearbejdende. I alle led er det nødvendigt at tænke 
fremad, fordi vi skal kunne gribe de chancer, der opstår. Vi har fokus på at medarbejderne er igang 
sættende og selvstændige, men også på nødvendigheden af inddragelse af frivillige, foreninger og en 
keltpersoner for at nå vores mål og prioriteter. Alle medarbejderne kender intentionerne bag vores 
samarbejdsaftaler, så vi har fokus på målene i alle led. 
Videreuddannelse - såvel individuelt som i fællesskab - er i virksomhedens interesse og der er sat mid 
ler af til det. 
Ligeledes understøtter vi arbejdet med uddannelse af kommende medarbejdere i branchen med 
elev(er). 

Løstansatte er primært lyd- og lysmænd til supplement af husets fastansatte. 

Praktikanter fra videregående uddannelser vægtes, når tiden er til det. Vi ser det som en god mulig 
hed for at udvikle kompetente medarbejdere til et fremtidigt jobmarked; samtidig får vi selv gode mu 
ligheder for indblik i udviklingen på specialområder som markedsføring, digitaldesign, lyd- og lysteknik 
osv. 

De frivillige og andre ambassadører er uundværlige i både spillesteds og kulturhusdriften. Ingen er 
ens, og som frivillig er der ikke krav udover de opgaver, man har meldt sig til. Heldigvis har flere og 
flere både engagement og energi til mere, som vi helt ublu tager imod med kyshånd. En stor del af 
driften bygger på selvstyrende grupperinger. Kompetenceudvikling for de aktive i hele huset har derfor 
stor opmærksomhed, både de formelle eller tekniske færdigheder eller uformelle relations oriente 
rede kompetencer. 
Sønderborghus mener derfor, at målsætningen er opfyldt. 

Forventninger til fremtiden udløst af Coronakrisen i Danmark 

Den aktuelle COVID19 situation i marts 2020 har medført aflysninger og udskydelser af koncerter mv. 
i foråret 2020. Det er ikke beløbsmæssigt opgjort, hvor meget dette kommer til at påvirke det øvrige 
billetsalg i løbet af året samt det tilhørende barsalg, cafesalg mv. Det er opfattelsen hos Sønderborg 
hus, at vi er rustet til at imødegå denne krise, men at krisens omfang selvsagt også får indflydelse på 
husets økonomi i 2020. 
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Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabet for året er aflagt efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende: 

Generelt om indregning eller måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin 
ger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig 
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfæl 
det, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Resultatopgørelsen 
Indtægter - ordinær drift 
Indtægter fra lokaleleje, værksteder og billetsalg indregnes i resultatopgørelsen løbende i takt med at 
billetter sættes til salg. Dog foretages der ved årsafslutningen en periodisering af indtægter, der kan 
henføres til arrangementer, der endnu ikke er afholdte og dermed ikke betalte. 

Billetindtægter indregnes i øvrigt ekskl. moms og med fradrag af rabatter, fribilletter m.v. i forbin 
delse med salget. 

Indtægter fra varesalg (bar, mad m.v.) indregnes i takt med, at arrangementerne afholdes. 

Tilskud indregnes i regnskabsåret hvortil tilskudsyderen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finan 
sielle poster omfatter renteindtægter. 
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Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Musikudstyr samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumule 
rede afskrivninger. 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygningsforbedringer 

Musikanlæg, herunder lys og sceneudstyr 

Inventar til administrationen 

Inventar til værksteder m.v. 

Edb 

25 år 

10 år 

7 år 

4 år 

3 år 

Aktiver med en kostpris under 15.000 kr. pr. enhed ekskl. moms indregnes som omkostninger i resul 
tatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For 
tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Varebeholdninger 
Der findes en mindre beholdning af forskellige aktivitetsmaterialer til værkstederne samt øl, vand og 
vin m.m. i baren, som ikke registreres i balancen, da de samlede værdier er under 20.000 kr. og der 
med anses for ubetydelige. 

Feriepengehensættelse 
Feriepengehensættelsen er opgjort som 15% af de fastansattes lønninger, og den del af forpligtelsen 
som kan henføres til perioden fra 1. september 2019 og frem til 31. december 2019 er registreret som 
langfristet gæld. 

Mellemværende med Sønderborg Kommune 
Da størstedelen af Sønderborghus's udgifter og indtægter håndteres via Sønderborg Kommunes bank 
konto viser mellemværendet med Sønderborg kommune den saldo, der er opstået gennem årene. Mel 
lemværendet er vist som et tilgodehavende i Sønderborg Kommunes årsregnskab. Mellemværendet op 
gøres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen, og er nærmere specificeret i note 4. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter opstår da der i dette regnskab bl.a. indgår registreringer - f.eks. forudbe 
talinger til koncerter, som bogføres i økonomisystemet mellem årene uden tilsvarende registrering på 
balancen. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

{ej revideret) 

Note Budget 2019 Regnskab 2019 Regnskab 2018 
kr. kr. kr. 

Indtægter 

1 Indtægter fra regionalt spillested 5.847.000 6.229.794 6.732.698 

Indtægter fra andre virksomheds- 
områder end det regionale spille- 3.045.000 3.499.067 2.720.459 
sted 

Regulering af moms tidligere år 

Indtægter i alt 8.892.000 9.728.860 9.453.157 

2 Udgifter 
Udgifter til regionalt spillested 6.498.150 5.992.585 6.664.451 
( ekskl. afskrivninger) 

Udgifter til andre virksomheds- 
områder end det regionale spille- 2.840.150 3.620.888 2.543.911 
sted 

Resultat før afskrivninger -446.300 115.388 244.795 
Afskrivninger 266.047 228.012 

Driftsresultat -446.300 -150.659 16. 783 

Finansielle indtægter o o 

Årets resultat -446.300 -150.659 16. 783 

Overført resultat til egenkapital 
I alt 

-150.659 
-150.659 

16.783 
16. 783 

Side 16 



Balance 31 . december 

Note 
Regnskab 2019 

kr. 

Aktiver 
Materielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver i alt 

Kontantbeholdning 
Periodeafgrænsningsposter 
Omsætningsaktiver i alt 

2.186.456 

2.186.456 

20.000 
o 

20.000 

Aktiver i ait 

3 

Passiver 
Grundkapital 
Overført resultat 

Egenkapital i alt 

1.092.460 
-150.659 

941.801 

Hensatte forpligtelser til feriepenge 
Langfristede gældsforpligtelser i alt 

4 
Hensatte forpligtelser til feriepenge 
Mellemværende med Sønderborg Kommune 
Forudbetaling - koncerter mm. 
Periodeafgrænsningsposter 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

Passiver i alt 

142.516 
142.516 

375.740 
404.731 
3û1 .395 
40.273 

1.122.139 

2.206.456 

Regnskab 2018 
kr. 

2.084.575 

2.084.575 

20.000 
173.097 
193.097 

""'""'.,..,,.,""' L,L//,0/L 

1.075.677 
16. 783 

1.092.460 

o 
o 

529.338 
141.108 

o 
1.185.212 

2.277.672 

5 Eventualposter m.v. 
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Noter 
Note 1 Indtægter fra regionalt spillested Regnskab 2019 Regnskab 2018 

kr. kr. 
Tilskud til regionalt spillested - Statens Kunstråd 1.387.155 1.417.125 
Tilskud til regionalt spillested - Sønderborg Kommune 1.918.889 1.644.480 
Indtægter fra fonde og sponsorarter i 2019 

Danfoss 8.000 
Vinspecialisten 8.000 
Judi ca-advokaterne 8.000 
Gråsten & Broager radio 8.000 
Linak 16.000 
Kreditbanken 8.000 
Hotel Sønderborg Strand 8.000 
Back Up Vikar 8.000 
TravelAlott 8.000 
Kontor Syd 8.000 
Bitzer 16.000 
Søren M. Pedersen 8.000 
Trivselsassistenten 8.000 
Kinorama 8.000 
Hjortgaard Byggeri 8.000 
Carlsberg Markedsføringstilskud 26.286 

Indtægter fra fonde og sponsorarter i alt 162.286 167.420 
Egenindtægter 2.761.464 3.503.673 
I alt 6.229.794 6.732.698 

Note 2 Uddrag af udgifter til regionalt spillested Regnskab 2019 Regnskab 2018 
Specifikation af løn fastansatte 
Løn til fastansat leder 429.585 425.435 
Rengøring 113.085 137.011 
Øvrige fastansatte ved spillestedet 1.044.676 1.226.542 
I alt 1.587.346 1. 788.988 

Note 3 Egenkapital Regnskab 2019 Regnskab 2018 

Grundkapital 1.092.460 1.075.677 
Overført af årets resultat -150.659 16.783 
Egenkapital i alt 941.801 1.092.460 
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Noter 

Note 4 Mellemværende Sønderborg 
kommune 
Tilgodehavende pr. 1 . januar 
Regulering for afskrivning 
Regulering for køb af materielle anlægsaktiver 
Regulering for renovering af Sønderborghus 
Regulering for feriepengehensættelsen 
Afdrag på gælden med årets resultat 
Tilgodehavende pr. 31. december 

Regnskab 2019 Regnskab 2018 

141.108 -470.482 
-266.047 -228.012 
367.929 884.679 

11.082 -28.294 
150.659 -16. 783 
404.731 141.108 

Note 5 Eventualposter m.v. 
Den aktuelle situation i marts 2020 vedrørende udfordringerne omkring COVID-19 har medført af 
lysninger og udskydelser af koncerter mv. i foråret 2020. Det er ikke beløbsmæssigt opgjort, hvor 
meget dette kommer til at påvirke det øvrige billetsalg i løbet af året samt det tilhørende bar 
salg, cafesalg mv. Det er opfattelsen hos Sønderborghus, at vi er rustet til at imødegå denne 
krise, men at krisens omfang selvsagt også får indflydelse på husets økonomi i 2020. 

Der er ikke yderligere eventualrettigheder eller -forpligtelser for Sønderborghus pr. 31. decem 
ber 2019. 

I henhold til bek. nr. 1701 af 21. december 201 O § 11 stk. 4 oplyses følgende: 
• Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen 
• Sønderborghus er momsregistreret af omsætningen fra entre, barsalg, værksteder, cafesalg, 

serviceydelser og sponsorindtægter 
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Organisation m.m. 

Bankkontoop lysninger 

Sønderborghus Bankkonto i Kreditbanken: 7931 - 1004562 - 
SØNDERBORG KOMMUNES BANKKONTO: Sydbank: 801 O - 6400007 
EAN nr. 5798005154068 

Sønderborghus ' organisering 

Sønderborghus er organiseret som selvejende institution med to virksomhedsområder: Spillested og 
medborgerhus. Virksomhedsområderne er ligestillede med fælles ledelse og 9 ansatte, der med for 
skellig %-sats fordeles mellem hver virksomhedsdel. 
Ansatte i virksomhedsområdet "Det regionale Spillested" udgør i 2019 4, 5 årsværk; Løst ansatte udgør 
ca ½ årsværk og de frivillige udgør ca. 1 årsværk. 
Sønderborghus har til huse i en bygning, der stilles vederlagsfrit til rådighed af Sønderborg Kommune. 
Sønderborghus har ligeledes en driftsaftale med Sønderborg Kommune, hvor kommunen yder konkret 
tilskud til hver virksomhedsdel og indirekte støtter med forskellige ydelser som lønstyring mm. 
Øverste myndighed er bestyrelsen på 7 medlemmer, hvoraf 6 udpeges af forskellige interesseorganisa 
tioner og blandt brugere af huset; den 7. udpeges af de 6 bestyrelsesmedlemmer. Den daglige leder er 
ansat af bestyrelsen og har hele det operationelle ansvar for den samlede virksomhed. 

Bestyrelsesmedlemmer 

Theodor Munch Knudsen, formand, udpeget af Turisterhvervet. 
Lisbeth Bjerrum, næstformand, udpeget af erhvervslivet. 
Knud Jensen, udpeget af brugerne 
Maria Frost Andresen, medarbejderrepræsentant. 
Bjørn Allerelli Andersen, udpeget af Sønderborg Byråd. 
Jim W. Hemmje, musiker, udpeget af Sønderborg Musikråd. 
Niklas Damsgaard Rahr, udpeget af de 6 ovennævnte. 

Sønderborghus ' fysiske faciliteter 

Sønderborghus har til huse i en "4-længet gård" på 3 ½ plan med i alt ca. 2.000 m2, der deles mellem 
det regionale spillested, medborgerhuset og cafe. 

Venue 1: Teatersalen 
Kapacitet 450 stående, 300 siddende. Scene: 8,5 x 5,5 m. 
Yamaha M7cl48 digital mixer m. L' Ácoustic FOH/monitor og diverse outboard. Avolites Pearl Tiger 
Touch med 32 Par 64 og 10 Robe LED 300 moving heads+ 4 Robe Pointe. 

Venue 2: Black Spot 
Kapacitet 149 stående, 100 siddende. Scene 4 x 6 m. 
Midas M32, db FOH ft monitor, 24 spors liveoptagelsesoption, MAXIM24 kanalers lyspult med 24 LED-, 
par- og fresnell-lamper. 
Rummet er fleksibelt: Såvel scene som bar er flytbar. 

Begge venues ligger på samme etage og kan derfor også bruges til dobbeltkoncerter med fælles entré, 
support på lille scene/hovednavn på store etc. 
Naturligvis bar-områder i begge venues. 
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Backstage: I alt 3 velindrettede rum i forskellige størrelser. 

Derudover som nabo: 

Mejeriet; Ungdomskulturhus og spillested. Løngang 2. 
Kapacitet: 200 stående. Scene 4 x 6 m. 
Midas M32 digital mixer m. L' Ácoustic FOH/monitor. Avolites lyspult med Martin og Robe moving 
Heads. 
Bar område, lounge og backstagefaciliteter mm. I alt ca. 700 kv.m. + udendørsområder. 

Dermed 3 venues I 2 nabo-ejendomme. 

2 velindrettede og veludstyrede rytmiske øvelokaler, lydstudie samt computerarbejdsstation. 

15 m2 udendørs skærm til markedsføring af husets aktiviteter. 

Derudover medborgerhusets faciliteter: Café i Restaurant, mødelokaler, kunstværksteder ug ai.eiier , 
AV-faciliteter, trådløst netværk osv. 
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Til Sønderborghus 

1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2019 

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Sønderborghus for 2019. 

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

• Resultat 
• Aktiver 
• Egenkapital 

kr. -150.659 
kr. 2.206.456 
kr. 941.801 

1. 1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2019 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. 

Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 4. 

Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores til 
trædelsesprotokollat af 19. april 2017. 

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere 
oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en revisionspåtegning uden 
forbehold, væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift eller andre rapporteringsforpligtelser. Revisi 
onspåtegningen vil indeholde følgende Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen: 
" 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Sønderborghus har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono 
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet bud 
gettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 
" 

2 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION 

2.1 RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien 
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og ad 
ministrative områder af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i 
forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 

2. 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 

2.2.1 GENERELT 

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om Sønderborghus rapporteringssystemer, for 
retningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der fore 
findes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggel 
sen. 

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogfø 
ringsbilag. 
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Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er 
indrettet på en god og hensigtsmæssig måde. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er 
vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses Sønderborghus ud 
vikling. 

Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer: 

2.2.2 MANGLENDE FUNKTIONSADSKILLELSE 

Sønderborghus størrelse og organisation giver ikke mulighed for etablering af effektive interne kontroller 
og funktionsadskillelse. Der er dog etableret funktionsadskillelse i den udstrækning, det er muligt. Vi har 
som konsekvens heraf baseret vores revision på en substansbaseret revisionsstrategi, herunder regnskabs 
analyser. 

Vi har gennemgået Sønderborghus forretningsgange vedrørende den økonomiske forvaltning. I den forbin 
delse skal bemærkes, at forretningsgangen ikke er tilrettelagt således, at der er fuldstændig adskillelse 
mellem kasserer og bogholderifunktionen. På grund af stedets størrelse og organisation er det ikke praktisk 
muligt at have en fuldstændig adskillelse af disse funktioner, og Sønderborghus har derfor indført andre 
kompenserende kontroller, som bevirker, at vi ikke anser denne svaghed for væsentlig. 

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en sådan risiko er påvir 
ket af omfanget af ledelsens kontrol. 

Set i forhold til stedets størrelse og organisation samt de indførte delvist kompenserende kontroller, anser 
vi forretningsgangene på området som betryggende. 

2.2.3 DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os op 
lyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig 
fejlinformation som følge af besvigelser. 

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel 
ser af formodede besvigelser. 

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om be 
svigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 

3 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVAL TNINGSREVISION 

Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvalt 
ningsrevision, jf. standarder for offentlig revision (SOR 6 og 7). 

Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den fi 
nansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. 

3.1 JURIDISK-KRITISK REVISION 

3.1.1 LØN OG ANSÆTTELSESMÆSSIGE DISPOSITIONER 

Som emne for den juridiske-kritiske revision er valgt Løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Vores 
revision af regeloverholdelse på dette område er gennemført i naturlig forbindelse med revisionen af 
Sønderborghus forretningsgange og interne kontroller på lønområdet. 

Der er således udført lønrevision i form af fastlæggelse og test af forretningsgange, samt efterfølgende 
revision af et antal lønsager. Revisionen af lønsager har omfattet et udsnit af de administrative medar 
bejdere. 
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Den udførte revision har vist, at den etablerede forretningsgang er betryggende, og de interne kontrol 
ler hensigtsmæssigt tilrettelagte og tilpasset organisationens størrelse. 

Den udførte sagsrevision på lønområdet bekræfter, at der aflønnes efter overenskomstmæssige aftaler 
og takster samt at brugen af tillæg og overarbejde ligeledes er minimeret og funderet i den gældende 
overenskomst. 

3.1.2 GENNEMFØRELSEN AF INDKØB 

Vi har forespurgt, om der i 2019 har været gennemført udbud og indhentelse af flere tilbud i 
forbindelse med Sønderborghus investeringer. Det er påset, huset har indhentet flere tilbud ved væ 
sentlige investeringer foretaget i 2019. Det er oplyst, at det er husets politik, at der indhentes alterna 
tive tilbud ved væsentlige anlægsinvesteringer, ombygninger samt reparation og vedligeholdelsesarbej 
der, ligesom det løbende vurderes, om dele af entrepriser kan forhandles af huset direkte hos leveran 
dører frem for via entreprenør. Derudover anvendes indkøbsaftaler, hvor det vurderes fordelagtigt. 

Det er vores samlede vurdering, at Sønderborghus har tilrettelagt et styringsgrundlag på indkøbsområ 
det, der kan sikre og dokumentere, at huset foretager sine indkøb bedst, billigst og i overensstemmelse 
med gældende regler ("sparsommelige indkøb"). 
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at forbruget af husets midler sker på et forsvarligt 
grundlag, og at husets ledelse optræder sparsommeligt. Sønderborghus har løbende fokus på, at indkøb 
af varer og tjenesteydelser foregår så sparsommeligt som muligt. 

3.1.3 GENNEMFØRELSEN AF SALG 

Sønderborghus genererer salg i forbindelse med koncertafholdelse, hvor salg af billetter sker gennem 
Ticketmaster for ca. 98 % af det samlede salg. Det resterende salg foregår i døren, og for det procent 
vise lille salg er der detaljerede forretningsgange, som er med til at mindske fejl og besvigelser. 

Vi har påset proceduren for salg, og det er vores samlede vurdering, at Sønderborghus har tilrettelagt 
et styringsgrundlag i forbindelse med koncertafholdelser, der kan sikre og dokumentere, at huset hånd 
terer alt salg i overensstemmelse med gældende regler. 

3.2 FORVALTNINGSREVISION 

3.2.1 AKTIVITETS- OG RESSOURCESTYRING 

Som det fremgår ovenfor er det konstateret, at der er indhentet flere tilbud i forbindelse med husets 
investering i diverse anlæg hos ungdomsspillestedet Mejeriet. 

I forhold til lønudgifterne som udgør ca. 40% af de samlede udgifter visers den udførte sagsrevision på 
lønområdet, at der aflønnes efter overenskomstmæssige takster, og at brugen af tillæg og overarbejde 
ligeledes er minimeret og funderet i den gældende overenskomst. 

Det er herefter vores opfattelse, at der er etableret en hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring 
samt taget skyldige økonomiske hensyn forvaltningen af midlerne, og at driftstilskuddet er forvaltet 
sparsommeligt og anvendt til formålet. 

3.2.2 MÅL OG RESULTATSTYRING 

Vi har foretaget en gennemgang af Sønderborghus afholdte koncerter og holdt dem op imod de forven 
tede antal koncerter jf. Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus. Vi har påset, at mål 
fastsættelsen er sket i samråd med Kunststyrelsen, der i rammeaftalen har anført et antal minimums 
koncerter indenfor K1, K2 og K3, som huset skal levere det enkelte år. 

Vi har konstateret, at Sønderborghus har opnået de forventede resultater for afholdte koncerter totalt 
set, mens fordelingen af koncerter på små, mellemstore og store koncerter afviger fra de planlagte og 
godkendte måltal. Det samlede mål for koncerter i forhold til forventningerne har været tilfredsstil 
lende i 2019, idet der er afholdt samlet set 157 koncerter mod de forventede/aftalte 139. 
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4 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET 

4.1 RESULTATOPGØRELSEN 

Vi har foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de tilskud og indtægter, der til 
kommer Sønderborghus, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte 
regnskabspraksis. 

Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har 
fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde 
være indregnet i balancen. 

4.2 BALANCE 

4.2.1 BALANCENS ENKELTE POSTER 

Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er 
ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler Sønderborghus, og som er revisionen bekendt, 
er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet. 

4. 2. 2 ANLÆGSAKTIVER 

Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling stemmer overens med 
den fastlagte regnskabspraksis. 

Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver 
samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. 

Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne 
afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores 
vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsakti 
verne som forsvarlig. 

4.2.3 OMSÆTNINGSAKTIVER 

Omsætningsaktiverne består af varebeholdninger, tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og li 
kvide beholdninger. 

Den 11. december 2019 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev 
optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. 

Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal 
bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer i henhold til den 
vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af 
god kvalitet. 

Vi har påset, at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2019 og 
er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstitut 
tet. 

4.2.4 GÆLD 

Vi har gennemgået de finansielle dispositioner. 

Der er hensat 0,5 mio. kr. til feriepengeforpligtelsen, hvoraf den indefrosset del er oplyst under lang 
fristet gæld. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser 
af denne post. 
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Den kortfristede gæld udover den hensatte feriepengeforpligtelse udviser en samlet saldo på O, 7 mio. 
kr., og består hovedsageligt af forudbetalte koncerter og mellemværende med Sønderborg kommune. 

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. 

4.3 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTELSER 

Vi har gennemgået pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en le 
delseserklæring. 

Vedrørende de aktuelle forhold omkring COVID-19 i marts 2020, der har givet aflysninger og udskydel 
ser af koncerter mv. i foråret 2020 er det ikke beløbsmæssigt opgjort, hvor meget krisen kommer til at 
påvirke det øvrige billetsalg i løbet af året samt barsalg, cafesalg mv. 

Det er vores opfattelse, at Sønderborghus umiddelbart er rustet til denne udfordring, men at der i re 
sten af 2020 skal være stor fokus og økonomistyring og løbende økonomiopfølgninger. 

4.4 FORSIKRINGSFORHOLD 

Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, at der er 
tegnet forsikringer i et sådant omfang, at Sønderborghus aktiver og virksomhed skønnes rimeligt dæk 
ket i eventuelle skadesituationer. 

4.5 BESTYRELSESPROTOKOL 

Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 9. december 2019 har vi gennemgået og påset, at 
beslutninger af økonomisk karakter er indarbejdet i regnskabet. 

Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. 

Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende sidste regnskabsår har været forelagt og godkendt af 
bestyrelsen. 

4.6 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET 

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet Sønderborghus daglige ledelse om at be 
kræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventual 
forpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. 

5 NYE REGLER I EU-PERSONDATAFORORDNINGEN 

Fra den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i EU-persondataforordnin 
gen skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger. EU-persondataforordningen stiller krav til 
den dataansvarlige om, at registrering og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse 
med udtrykkeligt angivne og legitime formål, at behandlingen skal være rimelig og gennemsigtig i for 
hold til den registrerede, og at både den dataansvarlige og databehandleren er underlagt dokumentati 
onskrav i forhold til opfyldelse af forordningen. Det kan være forbundet med sanktioner og herunder 
bødestraf såvel for virksomheder som offentlige myndigheder ikke at overholde forordningen. 

Vi anbefaler, at ledelsen sikrer, at der tilføres tilstrækkelige ressourcer til opgaven for at sikre rettidig 
efterlevelse af forordningen på alle væsentlige punkter. 

6 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER M.V. 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 25. marts 2019 har vi udført følgende opgaver: 
• Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskabet, herunder di 

verse bogholderirettelser. 
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7 ØVRIGE OPLYSNINGER 

7. 1 HABILITET M.V. 

Under henvisning til § 19, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet erklærer vi, 
• at vi opfylder de for revisorer gældende habilitetsbetingelser 
• at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af regn- 

skabets korrekthed 
• at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser 
• at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår 
• at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 

Kolding, den 3. april 2019 ~ 
BDO Statsautoriser~~~ktie~ ab 

CVR-nr. 2~ M ~LÀ 
~er A d Hen~rener 

Statsautorise et revisor Registreret reviso 

Theodor Munch Knudsen 
Formand 

Bjørn Aller 

/JØJlboM!t 
Nih,wDamsgaardiiahr 

Lisbeth Bjerrù 
Næstf orm and 

Maria Frost Andresen 



SØNDERBORGHUS - Budget 2020

R 2019 B 2020 R 2018 B 2019 R 2017 B 2018 R2016 B 2017

Indtægter

Statslige tilskud         1.387.155       1.420.000             1.417.125     1.435.000     1.400.000    1.410.000   1.421.739   1.400.000 

Kommunale tilskud         1.918.889       1.940.000             1.644.480     1.660.000     1.600.000    1.610.000   1.502.597   1.600.000 

Regionale tilskud                    -                   -   

Fonde                    -                   -           50.000        50.000 

Sponsorer            162.286          180.000                167.420        171.000        165.319       170.000      160.766      150.000 Øvrige (Carlsberg markeds) + sponsorer

Egenindtægter         2.761.464       2.850.000             3.503.673     2.581.000     2.783.474    2.740.000   2.740.652   2.550.000 

Indtægter fra det regionale spillested, i alt         6.229.794       6.390.000             6.732.698     5.847.000     5.948.793    5.980.000   5.825.754   5.750.000 

Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder         3.499.067       3.250.000             2.719.659     3.045.000     2.971.523    2.500.000   2.584.852   2.500.000 

Finansielle indtægter        77.986 

Indtægter, total         9.728.861       9.640.000             9.452.357     8.892.000     8.920.316    8.480.000   8.488.592 8.250.000  

Udgifter

Løn fast ansatte         1.649.746       1.900.000             1.788.988     1.860.000     1.587.346    1.770.000   1.640.498      1.650.000 

Løn løst ansatte              93.958          100.000        180.000         30.000           30.000 

Kunstnerudgifter         2.814.110       2.460.000             2.508.329     2.475.000     2.547.706    2.300.000   2.453.713      2.300.000 Catering, honorar, hotel, produktionsfaktura, 

provision, transport

Rettigheder              81.234            90.000                 73.494         80.000          66.967         80.000        82.725        80.000 

Markedsføring            271.770          200.000                194.621        195.000        196.781       200.000      232.269      200.000 

Lokaleudgifter            308.178          320.000                227.433        279.100        201.904       200.000      203.918      240.000 

Øvrige spillestedsrelaterede udgifter            773.589       1.320.000             2.727.571     1.429.050     1.242.917    1.400.000   1.435.570   1.250.000 

Udgifter fra det regionale spillested, i alt         5.992.585       6.390.000             7.520.436     6.498.150     5.843.621    5.980.000   6.048.693   5.750.000 

Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder         3.620.888       3.250.000             2.543.511     2.840.150     2.801.401    2.500.000   2.338.385   2.500.000 

Finansielle udgifter            266.047 

Udgifter, total         9.879.520       9.640.000           10.063.947     9.338.300     8.645.021    8.480.000   8.387.078 8.250.000

RESULTAT FØR SKAT (150.659)         -                (611.590)             (446.300)     275.295       0 101.514    0

Nøgletal for personale R2019 B2020 R2018 B2019 R2017 B 2018 R2016

Personale, fastansatte årsværk 6 6 5 5 5                 5 4               4

Personale, løstansatte årsværk 1 1 1 1 1                 1 1               1

Personale, frivillige årsværk 1 1 1 1 1                 1 1               1

Personale, årsværk i alt 8 8 7 7 7                 7 6 6

Nøgletal for koncertvirksomheden B2019 R 2018 B2019 R2017 B 2018 R2016

Antal små koncerter (K1) 68 54 77 54 66               52 58             50
Antal mellemstore koncerter (K2) 73 68 51 66 60               65 59             64
Antal store koncerter (K3) 16 23 20 22 16               22 21             22
Antal koncerter i alt 157 145 148 142 142              139            138           136

Antal betalende publikum, små koncerter (K1) 1198 1100 1426 1050 1.299           1000 1.109        1000

Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) 4618 4900 3188 4850 3.613           4700 3.672        4600

Antal betalende publikum, store koncerter (K3) 3947 5000 5006 4800 4.145           4800 4.941        4800

Antal betalende publikum i alt 9763 11000 9620 10700 9.057           10.500 9.722        10.400

Nøgletal uden for rammeaftalen

[Her kan spillestedet rapportere ikke-aftalte nøgletal, som bidrager til at belyse spillestedets resultater]

Koncerter afholdt udenfor aftalen: R 2019 R 2018 R2017 B 2018 R 2016

Kulturcaféer, jams og lokale vækstlagskoncerter 7 5 5                 5

Øvrige vækstlagtsarrangementer 7 7 8                 7

Projektarrangementer, skolekoncerter etc 3 4 1                 1

CNL (børnearrangementer) 4 6 8                 6

3                 6

Arrangementer udenfor aftalen - i alt: 21 22 25               25
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Onsdag d. 09.01 DR BigBand: At The Sands feat. Curtis Stigers.  Alsion 1 414 58 472 132.480 105.984 - - 414 - - 1

Fredag d. 18.1 Rytmisk Fredag - Sønderborg Musikskole 300 300

Lørdag d. 19.01 The Foreign Resort + Childrenn 2 49 13 62 5.904 4.723 49 - - 2 - -

Søndag d. 20.01 Solborg/Banke 1 31 8 39 2.860 2.288 31 - - 1

Søndag d. 20.01 Dansk Slager Parade 1 178 178 0 - - 178 - - 1

Torsdag d. 24.01 Isam B 1 67 14 81 13.480 10.784 - 67 - - 1 -

Fredag d. 25.01 Møl + Cabal + Unseen Faith 3 53 8 61 6.862 5.490 - 53 - - 3 -

Lørdag d. 26.01 Laura  Illeborg 1 16 7 23 0 16 - - 1 - -

Lørdag d. 26.01 Hodja 1 21 9 30 1.760 1.408 21 - - 1 - -

Torsdag d. 31.01 OysterBand 1 131 15 146 23.780 19.024 - 131 - - 1 -

Fredag d. 01.02 Patrick Dorgan 1 85 18 103 14.000 11.200 - 85 - - 1 -

Søndag d. 03.02 Line Kruse 7-tet 1 74 7 81 7.268 5.814 - 74 - - 1 -

Onsdag d. 06.02 Laura  Illeborg 1 10 20 30 1.200 960 10 - - 1 - -

Torsdag d. 07.02 Laura  Illeborg 1 110 4 114 8.463 6.770 - 110 - - 1 -

Torsdag d. 07.02 Thøger Dixgaard 1 26 18 44 4.340 3.472 26 - - 1 - -

Fredag d. 08.02 Big O & The Blue Quarters 1 29 12 41 2.648 2.118 29 - - 1 - -

Lørdag d. 09.02 Henriette Sonne m. Band 1 42 15 57 4.432 3.546 42 - - 1 - -

Torsdag d. 14.02 Blicher Hemmer Gadd 1 62 22 84 12.260 9.808 - 62 - - 1 -

Fredag d. 15.02 Samzara + The Entrepreneurs 2 6 15 21 1.488 1.190 6 - - 2 - -

Lørdag d. 16.02 Katinka + Esben Munk 2 140 22 162 19.416 15.533 - 140 - - 2 -

Tirsdag d. 19/2 Teitur + Griffin House 2 97 5 102 12.779 10.223 - 97 - - 2 -

Torsdag d. 21.02 Stine Bramsen 1 110 15 125 27.500 22.000 - 110 - - 1 -

Fredag d. 22.02 Signe Juhl Quartet 1 54 8 62 8.250 6.600 - 54 - - 1 -

Fredag d. 22.02 Kajsa Vala 1 22 8 30 2.994 2.395 22 - - 1 - -

Lørdag d. 23.02 Prime Is Coming 4 59 16 75 8.782 7.026 - 59 - - 4 -

Søndag d. 24.02 Koppel, Koppel & Riel 1 162 18 180 16.080 12.864 - 162 - - 1 -

Torsdag d. 28.02 The White Album 1 97 3 100 9.784 7.827 - 97 - - 1 -

Fredag d. 01.03 Folkeklubben 1 421 28 449 105.250 84.200 - - 421 - - 1

Lørdag d. 02.03 Karl William 1 52 6 58 10.820 8.656 - 52 - - 1 -

Torsdag d. 07.03 Go Go Berlin 1 59 11 70 9.050 7.240 - 59 - - 1 -

Fredag d. 08.03 Basco 1 23 3 26 2.702 2.162 23 - - 1 - -

Lørdag d. 09.03 De Danske Hyrder 1 248 20 268 37.250 29.800 - - 248 - - 1

Torsdag d. 14.03 Caroline Henderson 1 107 12 119 26.780 21.424 - 107 - - 1 -

Fredag d. 15.03 Per Vers Clinch Kunst 1 36 6 42 5.064 4.051 36 - - 1 - -

Lørdag d. 16.03 Nicklas Sahl + Josh Lorenzen 2 125 20 145 14.942 11.954 - 125 - - 2 -

Torsdag d. 21.03 Hugo Helmig +  Anton Walter 2 154 22 176 24.950 19.960 - 154 - - 2 -

Fredag d. 22.03 Hatesphere + Livløs + Xenoblight 3 80 16 96 10.880 8.704 - 80 - - 3 -

Søndag d. 24.03 Makiko Mazur Hovman 1 45 11 56 4.394 3.515 45 - - 1 - -

Torsdag d. 28.03 Alex Vargas 1 163 24 187 49.020 39.216 - 163 - - 1 -
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Fredag d. 29.03 Ida Jenshus + The Cordovas 2 23 8 31 2.810 2.248 23 - - 2 - -

Lørdag d. 30.03 Shy Shy Shy + We Are The Way For The Cosmos To Know Itself 2 13 16 29 1.160 928 13 - - 2 - -

Fredag d. 05.04 Allan Doyle 1 180 20 200 33.120 26.496 - - 180 - - 1

Lørdag d. 06.04 Hayseed Dixie 1 119 19 138 19.600 15.680 - 119 - - 1 -

Søndag d. 07.04 Sidsel Storm 1 44 11 55 4.312 3.450 44 - - 1 - -

Torsdag d. 11.04 Gurli Octavia 1 6 5 11 528 422 6 - - 1 - -

Fredag d. 12.04 Palace Winter 1 25 6 31 2.296 1.837 25 - - 1 - -

Lørdag d. 13.04 Julie Bertelsen  1 109 20 129 16.550 13.240 - 109 - - 1 -

Onsdag d. 17.04 H. P. Lange & Band + Big Creek Slim Band 2 67 11 78 9.470 7.576 - 67 - - 2 -

Lørdag d. 20.04 Hexis + LLNN + We Are Among Storms 3 13 9 22 1.628 1.302 13 - - 3 - -

Torsdag d. 25.04 Rasmus Nøhr 1 102 102 20.400 16.320 - 102 - - 1 -

Fredag d. 26.04 The Kutimangoes 1 51 5 56 3.420 2.736 - 51 - - 1 -

Fredag d. 26.04 Agora: Fugleflugten + Mary Jean + Verdens Sidste Idé 3 22 16 38 2.116 1.693 22 - - 3 - -

Lørdag d. 27.04 Agora: Danni Toma+ Fraads + Glød (fællles billet) 3 22 18 40 0 22 - - 3 - -

Søndag d. 28.04 Christina Von Bülow kvartet 1 57 16 73 4.968 3.974 - 57 - - 1 -

Torsdag d. 02.05 Now Nielsen Weiss 1 48 10 58 4.064 3.251 48 - - 1 - -

Lørdag d. 04.05 Wafande 1 116 6 122 10.605 8.484 - 116 - - 1 -

Lørdag d. 04.05 Wafande 1 120 8 128 16.165 12.932 - 120 - - 1 -

Onsdag d. 08.05 Chris Minh Doky & New Nordic Jazz / Tønder 1 56 8 64 7.840 6.272 - 56 - - 1 -

Fredag d. 10.05 Bremer/McCoy 1 55 16 71 4.628 3.702 - 55 - - 1 -

Lørdag d. 11.05 El Benjamin de la salsa 1 59 5 64 8.360 6.688 - 59 - - 1 -

Lørdag d. 18.05 Joey Landreth & Band 1 72 11 83 10.032 8.026 - 72 - - 1 -

Tirsdag d. 28/5 Sønderborg Musikskole MA/MGK eksamenskoncert 100 100

Fredag d. 23/8 Kultur og Idrætsnatten, Hovedscene: Asokere + Gasoline 1.000 1.000 0 0 - - - - - -

Lørdag d. 31/8 Barselona 1 85 23 108 7.754 6.203 - 85 - - 1 -

Søndag d. 1/09 Birgitte Soojin 1 36 11 47 3.272 2.618 36 - - 1 - -

Onsdag d. 4/9 Anne Dorthe Michelsen 1 24 20 44 5.280 4.224 24 - - 1 - -

Torsdag d. 5/9 Xenoblight + Polars Collide 2 9 15 24 900 720 9 - - 2 - -

Fredga d. 13.09 Aphyxion + Cartographs 2 120 6 126 8.938 7.150 - 120 - - 2 -

Søndag d. 15/9 Kristian Jørgensen All Star Kvartet - Tønder Kulturhus 1 11 10 21 1.320 1.056 11 - - 1 - -

Fredag d. 20/9 Uffe Lorenzen 1 48 11 59 4.544 3.635 48 - - 1 - -

Lørdag d. 21/9 Helhorse + Nyt Liv + Silent Fracture 3 28 7 35 3.872 3.098 28 - - 3

Søndag d. 22/9 The Counterfictionals 1 5 7 12 490 392 5 - - 1 - -

Torsdag d. 26/9 Sofia Hedia + Liive 2 12 6 18 890 712 12 - - 2 - -

Fredag d. 27/9 Wonderbrazz feat. Ida Nielsen & Kuku Agami 1 50 11 61 7.852 6.282 - 50 - - 1 -

Søndag d. 29.09 Café Central 1 50 17 67 4.680 3.744 - 50 - - 1 -

Onsdag d. 2/10 Sexteto Andiamo 1 34 8 42 4.236 3.389 34 - - 1 - -

Fredag d. 4/10 Jonatha Brooke 1 39 7 46 5.088 4.070 39 - - 1 - -

Lørdag d. 5/10 Coast 1 174 15 189 30.070 24.056 - 174 - - 1 -

Torsdag d. 10/10 Two or More - Musik i Priv.. Asmussen, Vestermark 8, Sydals 1 44 0 44 1.760 1.408 44 - - 1 - -

Fredag d. 11/10 Rikke Thomsen 1 288 30 318 36.864 29.491 - - 288 - - 1

Lørdag d. 12/10 Uffe Steen trio + Vestbo trio 2 74 14 88 40.484 32.387 - 74 - - 2 -

Lørdag d. 12/10 Boundaries + Fugleflugten 2 10 11 21 1.094 875 10 - - 2 - -

Torsdag d. 17/10 Tårn + Nicolai Noa 2 7 5 12 598 478 7 - - 2 - -
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Fredag d. 18/10 Annika Aakjær + Rikke Thomsen 2 290 30 320 52.200 41.760 - - 290 - - 2

Lørdag d. 19/10 Illdisposed + The Petulant 2 115 20 135 14.630 11.704 - 115 - - 2 -

Torsdag d. 24/10 Going Back (Kulturcrew / LMS) 100 100 0 - - - - - -

Torsdag d. 24/10 Bonnie Bishop 1 11 60 71 1.410 1.128 11 - - 1 - -

Torsdag d. 24/10 Aksglæde 1 34 16 50 2.800 2.240 34 - - 1 - -

Fredag d. 25/10 The Boy That Got Away + Franklin Zoo 2 20 10 30 2.192 1.754 20 - - 2 - -

Lørdag d. 26/10 Hit med 80´erne 1 349 30 379 73.410 58.728 - - 349 - - 1

Søndag d. 27/10 Flat Bop 1 42 11 53 4.166 3.333 42 - - 1 - -

Onsdag d. 30/10 Hjalmer 1 100 10 110 13.086 10.469 - 100 - - 1 -

Torsdag d. 31/10 Fribytterdrømme 1 29 6 35 2.621 2.097 29 - - 1 - -

Torsdag d. 31/10 Hjalmer 1 290 30 320 40.020 32.016 - - 290 - - 1

Fredag d. 1/11 Fribytterdrømme 1 7 16 23 1.136 909 7 - - 1 - -

Fredag d. 1/11 Hjalmer 1 276 11 287 40.990 32.792 - - 276 - - 1

Lørdag d. 2/11 Addis Ababa Band 1 13 17 30 1.410 1.128 13 - - 1 - -

Onsdag 6/11 Northern Assembly 1 51 6 57 4.993 3.994 - 51 - - 1 -

Torsdag d. 7/11 Northern Assembly 1 42 15 57 5.408 4.326 42 - - 1 - -

Fredag d. 8/11 DefineFestival : Adaptor + Kalaha + Extrawelt + Spejderrobot 4 63 40 103 14.390 11.512 - 63 - - 4 -

Lørdag d. 9/11 DefineFestival: Kate NV + MMMM + Simon Litauer + Rune Bagge 4 66 40 106 525 420 - 66 - - 4 -

Lørdag d. 9/11 Rockers By Choice 1 81 20 101 19.060 15.248 - 81 - - 1 -

Søndag d. 10/11 Palle Mikkelborg, Helen Davies & Carsten Dahl 1 69 30 99 11.415 9.132 - 69 - - 1 -

Mandag d. 11/11 MA/MGK + Jomfra Fanny Big Band 60 60

Mandag d. 11/11 Lakha Khan 1 20 6 26 2.760 2.208 20 - - 1

Onsdag d. 13/11 Baal 1 44 11 55 9.010 7.208 44 - - 1 - -

Torsdag d. 14/11 IAMJJ 1 73 12 85 6.434 5.147 - 73 - - 1 -

Fredag d. 15/11 The Savage Rose -  Sønderborg Teater 1 169 30 199 50.860 40.688 - 169 - - 1 -

Fredag d. 15/11 Oxx + Hiraki 2 4 16 20 416 333 4 - - 2 - -

Fredag d. 22/11 Blackie Blue Bird + Ivy Flindt 2 24 8 32 1.760 1.408 24 - - 2 - -

Fredag d. 22/11 Ibens 1 13 12 25 3.554 2.843 13 - - 1 - -

Lørdag d. 23/11 Sunding/Vinding Sønderborg Slot 1 110 10 120 10.143 8.114 - 110 - - 1 -

Lørdag d. 23/11 Open Stage 60 60

Onsdag d. 27/11 IAMJJ 1 16 19 35 1.260 1.008 16 - - 1 - -

Torsdag d. 28/11 Johnny Logan 1 290 30 320 96.030 76.824 - - 290 - - 1

Fredag d. 29/11 Clara + Mekdes 2 62 16 78 5.766 4.613 - 62 - - 2 -

Lørdag d. 30/11 Die Herren 1 249 20 269 55.540 44.432 - - 249 - - 1

Torsdag d. 5/12 Psyched Up Janis + Kajsa Vala 2 254 30 284 58.540 46.832 - - 254 - - 2

Søndag d. 8/12 Mads Mathias Heise Jul 1 82 10 92 7.600 6.080 - 82 - - 1 -

Lørdag d. 14/12 Hanne Boel 1 220 20 240 30.500 24.400 - - 220 - - 1

I alt 157 9.763 3.303 13.066 1.650.005 1.320.004 1.198 4.618 3.947 68 73 16

I Samarbejde med (og hos) Hagge´s / Tønder Kulturhus

Afholdt i Flensburg (Kühlhaus el. Flensborghus)

I samarbejde med Sønderborg Jazzclub

I samarbejde med (og hos) Nygadehuset i Åbenrå

Co-produktion med Define - Festival for elektronisk musik

Afholdt på eksternt venue i Søndebrorg Komune

Grænse mellem K1 og K2 50

Side 3 af 4



Grænse mellem K2 og K3 175

Side 4 af 4


