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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: 2020 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse (dato): 11/5 2021 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 11/5 2021 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse (dato):  

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):11/5 2021 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor (dato): 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder):11/5 2021 

 

 

 
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 regnskabsprin-

cipperne, hvordan påvirker skiftet institutionens ba-

lance? 

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 tilgæn-

gelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal of-

fentliggøres, når den er godkendt af institutionens le-

delse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regn-

skabsårets afslutning. 

X  

 

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 in-

X  
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

stitution, herunder målsætninger opstillet i eventu-

elle aftaler med Kulturministeriet eller andre tilskuds-

ydere. Endelig skal ledelsesberetningen indeholde en 

opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet. OBS: 

Vejledning om ledelsesberetning findes på Kulturmini-

steriets 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 føl-

ges, se Kulturministeriets Vidennet. 

X  

 

7 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / Kul-

turministeriet korrekt optaget som indtægt i regnska-

bet 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-  X 
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

revision har givet anledning til kritiske bemærknin-

ger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været 

mangelfuld?  

15 Fremgår det af revisionsprotokollatet,  

 at der er foretaget revision i årets løb, hvor revi-

sor har undersøgt de eksisterende forretnings-

gange, med henblik på at påse, om den interne 

kontrol er betryggende? 

 at revisor har påset, at ledelsesberetningen in-

deholder de faglige afrapporteringer, som kræ-

ves 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 kon-

trol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført? 

 X 

 

18 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisi-

onen har givet anledning til bemærkninger med hen-

syn til, om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse 

med tilskudsforudsætningerne, herunder målsætnin-

gerne i en eventuel rammeaftale med Kulturministe-

riet? 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? 
  

Der er ingen bemærkninger 

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor op-

fylder lovgivningens krav til uafhængighed? X  

 

21 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor un-

der 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. 
Knud Jensen, udpeget af brugerne 
Maria Frost Andresen, medarbejderrepræsentant. 
Bjørn Allerelli Andersen, udpeget af Sønderborg Byråd. 
Jim W. Hemmje, musiker, udpeget af Sønderborg Musikråd. 
René Marc Petersenudpeget af de 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. 
 
 
 



Sønderborghus

Årsregnskab for året 2020
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Institutionsoplysninger

Institutionen Sønderborghus
Martin Nyrops Plads 2
6400 Sønderborg

Leder af Sønderborghus

Telefon:

Hjemmeside:

E-mail:

CVR-nr.:

Oprettet:

Hjemsted:

Regnskabsår:

Lars Ole Hansen

74422601
www.sonderborghus.dk

sonderborghus@sonderborg.dk

29 99 75 78

1976
Sønderborg

1. januar - 31. december

Bestyrelse

Revision

Theodor Munch Knudsen, Formand, udpeget af Turisterhvervet

Jim W. Hemmje, udpeget af Sønderborg Musikråd

Bjørn Allerelli Andersen, udpeget Sønderborg Byråd

Knud Jensen, udpeget af brugerne

Maria Frost Andresen, medarbejderrepræsentant

René Marc Petersen, udpeget af de 5 ovenfor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Kolding Åpark BA, 7. sal

6000 Kolding
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 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 11. maj 2021

Leder af Sønderborghus

Lars Ole Hansen

Bestyrelse

Theodor Munch Knudsen

Formand¡/I
11//
I ~~

Bjørn Allerelli Andersen

Maria Frost Andresen
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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 2020,
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 2020 samt af resultatet af Sønderborghus aktiviteter for regn
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 201 O. 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 2010, 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 2010, 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 effektiviteten af 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
noteoplysningerne, 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 2010 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 11. maj 2021

BOO St .
CVR-
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Ledelsesberetning 2020

Sønderborghus består af to virksomhedsområder, spillested og kultur- og medborgerhus. Med fælles ledelse og
administration og en god lokaleudnyttelse på alle ugens dage er der gode forudsætninger for fællesdriftsfordele,
ligesom der er en symbiotisk afsmittende effekt mellem aktiviteterne - f.eks. mellem koncerter og filmklub.
Begge virksomhedsområder var nedlukket mellem marts og august 2020.

Kultur- og Medborgerhuset Sønderborghus
Foråret 2020 var nærmest kun lige kommet i gang, da Covid19 satte en stopper aktiviteterne.
For efterårets aktiviteter Kultur- og medborgerhuset har Covid-19 restriktionerne haft meget forskellig indvirkning
på aktivitetsniveauet pâ de enkelte områder- fra minimal forandring til stort set en reel fortsat nedlukning.
Siddende aktiviteter med front mod scene/lærred har fungeret fint ligesom koncerterne i spillestedsdelen. Film
klubben har doblet forestillingerne, ligesom vi har flyttet rundt, så den største sal har haft maximal belægning.
Men udlejninger til foredrag har været påvirket negativt, idet kapacitetsreduktionen gjorde mange foredrag uren
table ligesom dans og bevægelsesaktiviteter har haft en kraftig reduktion. Når retningslinjerne eksempelvis går
stik imod dansens "natur" med faste par og indrettede små "par-felter" forstyrres glæden ved aktiviteten og del
tagerne falder fra eller foreningerne sætter det hele på pause.
Vores værksteder har haft en fin belægning, og afstandskrav, afspritning og talrige plexiglas afskærmninger har
fungeret uden de store problemer. Brugerne af værkstederne har hurtigt accepteret, at sådan er vilkårene lige nu,
og formået at få et godt udbytte trods restriktionerne. Værkstederne har en fornuftig størrelse, så kurser og andre
undervisningsforløb er blevet gennemført uden reduktion.
Øvelokalerne har haft en uforandret belægning, og det har været tydeligt, at nedlukningsperioderne nærmest har
skærpet sulten hos de enkelte orkestre.
Mange af vores familierelaterede aktiviteter som familielørdage og babymandage har været umulige at gennem
føre - publikum har simpelthen fravalgt aktiviteterne.
Med den anden nedlukning i foråret 2021 forestår der for Sønderborghus og de mange deltagende foreninger en
genetablerings udfordring efter en nedlukning, der til dels har varet næsten 1½ år. Her har vi fokus på nye mulig
heder og understøttelse af de mange foreninger, der allerede bruger Sønderborghus, men også opsøgende ar
bejde til foreninger, der kunne have en interesse i huset.
Sønderborghus har i 2020 indgået en drifts- og samarbejdsaftale med Sønderborg Kommune for såvel Sønder
borghus som for Mejeriet, der dækker den kommende 4 års periode parallelt med aftalen om regionalt spillested.

Det regionale spillested Sønderborghus
Med ledelsesberetningen for regnskab 2020 udløber den regionale aftale for 2017 til 2020. Sønderborghuser
glade for genudpegningen for den nye periode 2021- 2024, og er i fuld gang med at implementere nye tiltag som
følge af rammeaftalen. Tiltag, der kunne være igangsat allerede i foråret 2021- men d. 11/3 2020 forandrede vir
keligheden sig som bekendt; for hele Danmark og naturligvis også for spillestedsområdet. Ledelsesberetningen for
2020 vil naturligvis være helt anderledes end de mange tidligere, ligesom forventningerne til fremtiden indehol
der et stort NAR suppleret med et lidt mindre hvis.
Som alle andre spillesteder i Danmark lukkede Sønderborghus ned i marts måned 2020 - og først i august måned
kunne vi atter sætte gang i koncertdriften. For at kunne opretholde et økonomisk fundament, var en del af medar
bejderne hjemsendt i en periode i foråret, for at kunne søge lønkompensation fra Covid19 puljerne.
Grundet nedlukningen blev omkring 60% af forårets program flyttet til efteråret og i nogen tilfælde til foråret
2021. Det har været et stort puslespil, men det er lykkes os at finde nye datoer til alle artister, der har haft et øn
ske om det.

Efterårets program blev for over 90 % af aftalerne gennemført med de restriktioner, der var gældende. Få danske
artister ønskede ikke at gennemføre koncerterne under de restriktioner, ligesom de udenlandske artister i stort
omfang ikke var i stand til at overholde aftalerne. Både spillested, artister og publikum har arbejdet i en positiv
ånd, for at kunne gennemføre koncerter i rammer, der ikke var som forventet. Gode eksempler er planlagte stå
koncerter afviklet for et siddende publikum, mange artister har spillet to koncerter på samme aften for at imøde
komme billetsalget og spillestedet har investeret i udstyr, materialer og mandetimer, for at kunne afholde koncer
ter med fokus på sikkerhed, afstand og rengøring til gavn for publikum og artister. En del samarbejdsprojekter
blev i efteråret gennemført som streaming koncerter i overensstemmelse med samarbejdspartnerens og
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artisternes ønsker; de er medtaget i koncertlisten, men tæller ikke i Kl, K2, K3 regnskabet, da vi ikke har lavet bil
letsalg i forbindelse med streamingerne.
Sønderborghus har trods Covid19-pandemien 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. Som et genrebredt spillested har vi fokus på hele paletten af rytmisk musik, men det er
vigtigt at pointere, at vi ikke ønsker en total ligevægtig fordeling mellem genrerne.
Metalgenren er en af de genrer, hvor både artister og publikum har overrasket i et år præget af Covid19. Stort set
hele vores efterårsprogram blev gennemført som siddende koncerter; meget langt fra genrens identitet, men med
god opbakning og entusiasme fra såvel artister som gæster.
Sønderborg Jazzclubs matiné koncerter planlægges med vægt på den nationale scene. Publikum har en overvægt
af det lidt mere modne publikum, og her har vi kunnet mærke en vigende interesse, formodentlig på baggrund af
en forståelig reaktion på pandemien. Jazzkoncerterne lagt hos vores samarbejdspartnere i Tønder og Aabenraa
har haft en tilsvarende lavere publikumsinteresse. Vi havde planlagt en række internationale jazzkoncerter, hvor vi
oplevede afbud pga rejserestriktionerne - Mike Stern Quartet og Niels Lan Doky trio blev dog gennemført med
god publikumsopbakning.
Inden for folk/roots/americana genren har vi i de sidste år satset på internationale artister, hvor vi naturligt nok
oplevede en del afbud og flytninger til 2021 og 2022. Med Tønder Festival i området får vi viden fra netværk, så vi
hurtigt kan agere på internationale navne, der sendes ud med begrænset antal danske koncerter, ligesom samar
bejdet i Erfa-gruppen af jysk/fynske spillesteder kan resultere i bookinger uden om de traditionelle kanaler. Dette
forventer vi at kunne fortsætte, når tiderne bliver mere normale.
Vores elektroniske flagskib Define Festival blev i 2020 afviklet som en gratis streaming begivenhed, hvilket var øn
sket fra såvel artister som foreningen bag Define.
Koncerter, hvor dans/bevægelse nærmest er forudsætningen for en god aften, er dog gået på pause. Ud over få
cover/koncept orkestre er det gået ud over Tango, Salsa og andre verdensmusik genrer, der i høj grad planlægges
i samarbejde med lokale danseforeninger.
Lukkeperioden i foråret 2020 og restriktionerne i efteråret har gjort det vanskeligt i fuldt omfang at lægge koncer
ter hos vores samarbejdspartnere i Aabenraa, Tønder og Tyskland. Såvel Aabenraa Live og Hagge's i Tønder har
honorarklip, de også gerne vil have brugt, og Tyskland har været langt hårdere ramt af Covid19 restriktioner end
Danmark med reel 100% nedlukning det meste af 2020. Til gengæld fik vi stablet en arrangørkonference på be
nene i august 2020, hvor vi i 2 dage var samlet i Flensborg med vidensdeling og mulige fremtidige samarbejdspro
jekter på dagsordenen.
Understøttelsen af det lokale musikliv blev ramt på to områder. Dels var det ikke muligt at gennemføre planlagte
musikskole- og MGK eksamens koncerter, og vi valgte stort set at aflyse jamaftener efter 11. marts, da en corana
sikker afvikling i vores vurdering ikke var mulig. Open Stage, Agora og en række andre lokale aftener er dog blevet
gennemført, og så snart det er muligt genoptager vi samarbejdet med musikskolen, jam Sønderborg/ Jam Sønder
jylland mm.
I de perioder, hvor det har været muligt, har vi haft fuld blus på aktiviteterne. Logisk nok har vi ikke haft mulighed
for at opfylde måltallene for kl, K2 og K3 koncerterne, samlet koncertantal, billetsalg osv, men vi har brugt vores
tid og muligheder på andet: Støttet Sønderborg Musikråd med lokale koncerter over sommeren, afviklet en 2 da
ges amatør/vækstlags festival som streaming over 2 dage (Soleng Festival, 31/7 + 1/8 - 16 navne) mm.
Vi har valgt, at koncertlisten rummer alle PLANLAGTE events i år 2020. På den måde viser vi intentionerne bag vo
res programlægning og i hvilken form, det har været muligt at gennemføre koncerter og aktiviteter under nedluk
ning og restriktioner. Vi har også valgt, at alle aftaler med artister bliver gennemført fra vores side - når det er
muligt. Det vil naturligvis betyde, at nogle koncerter ikke får den ønskede aktualitet, når en tur i forbindelse med
udgivelse af nyt materiale forsinkes i nogle tilfælde over et år; men vi ønsker at støtte op om kunstnerne bedst
muligt omfang.

Da det i efteråret 2020 blev muligt at søge midler fra "aktivitetspulje til kulturaktiviteter" valgte vi kun at søge til
en del af vores koncerter. Mange af vores koncerter inden for vækstlag og smalle genrer baseres på aftaler med et
forventet underskud. Her fandt vi det ikke rimeligt, at vi i en krisetid med økonomisk nedgang for mange brancher
kunne skumme fløden ud fra en støtteordning, der kunne tilgodese spillesteder som Sønderborghus i for stort om
fang. Vi har derfor kun søgt til omkring 1/3 af koncerterne - til de koncerter, hvor vi måtte forvente et markant
underskud netop pga Covid19 restriktionerne.
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Fælles for de to virksomhedsområder:
Med udskudte investeringer, reduceret vedligehold og lån af medarbejdertimer fra Kultur- og Medborgerhuset til
Spillestedet kommer vi ud med overskud for 2020. Vi var i forvejen forpligtet til at afdrage på vores overtræk hos
Sønderborg Kommune (nødvendige udstyrs investeringer i 2018 og 2019), og vi må imødese et langt overgangs
forløb, når verden igen bliver normal. Med et kulturudbud, der for efteråret bugner af biografpremierer, udskudte
teaterforestillinger, foredrag, stand-up osv bliver der kamp om kunderne, hvis efteråret 2021 kan gennemføres
som normalt. Her er det vigtigt, at vi står godt rustet økonomisk - og skulle hele pandemi perioden resultere i et
samlet overskud, skal vi jo heldigvis bruge pengene på endnu mere kultur, jvf institutionens vedtægter.
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 koncerttidspunkterne. Hermed op
når vi en stor synlighed bredt i befolkningen, og vi ved, at kulturforbrugere sagtens kan have brede interesser -
koncert den ene dag, film en anden og måske aktive i foreningslivet, værkstederne eller øvelokalerne.
Sønderborghus regnskab 2020 er et billede på en økonomisk sund virksomhed med positiv egenkapital. Vi ser
frem mod genåbningen og muligheden for at implementere de nye tiltag i den regionale aftale for 2021- 2024.
Pandemien kan dog betyde en kortvarig udskydelse, så planer for 2021 først bliver realiseret i 2022.
Der er som altid foretaget overførsel af midler fra 2019 til 2020 regnskab: Billetter solgt i 2019 til arrangementer,
der først afholdes i 2020 er overført og tilsvarende for 2020 til 2021, så indtægten følger året, hvor aktiviteten af
holdes.

Noter til det regionale spillested:

Talentudvikling Sønderborghus 2020:

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 2020 afholdte vi elevkoncerter og workshops for Søn
derborg musikskole og Sønderborg Statsskole, Open Stage og jam-aftener mm. Trods Corona I alt 11 koncertdage
med amatørorkestre og amatørmusikere uden egentligt honorar, men alene personaleudgifter til disse koncerter
udgør anslået (11 x 2 x 6 x 170,-) 22.440,-
Sønderborghus program for 2020 indeholdte en lang række af de helt nye navne på den danske scene. Typisk vil
disse koncerter være en del af vores Kl koncerter, men naturligvis ikke dem alle. I alt 21 af vores 66 Kl koncerter
opfatter vi som talentudvikling med navne som Girl Crush, Rigmor, Verdens Sidste Idé, Joyce, Kops, Orm, Eyes,
Joyce, Maximillian, Patina og mange andre nye navne, der besøger Sønderborghus for første gang. Specielt Agora
dagene i efteråret har fokus og kræver stort forarbejde, idet det er en gruppe unge, der er arrangører på dagene.
Honorar til disse koncerter udgjorde: 210.535,-
Dertil personaleudgifter på (17 x 6 x 2 x 170) = 42.840,
Udgifter samlet for disse events alene udgør således 253.375,-
Der er indtægt forbundet ved en del af disse events (billetsalg og bar), men udgifter til catering, markedsføring og
øvrige forbrugsudgifter er ikke medtaget, og det er derfor min opfattelse, at vi fuldt ud har brugt det bevilgede
beløb på 261.162,-

Mål rapportering 2020

Vision for Sønderborghus.

Sønderborghus ønsker at være den centrale aktør for den rytmiske musik i Sønderjylland. Sønderborghus driver et
alsidigt genrebredt spillested med fokus på kvalitet og mangfoldighed, der appellerer på tværs af såvel generatio
ner som af de mange subkulturer, som præger Sønderjylland. Sønderborghus vil videreudvikle det solide funda
ment, 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 musikalske mil
jøer i regionen.
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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

o Store koncerter
• Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer

• Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation

• Eksternt samarbejde
• Ledelse, organisation og opgaveløsning

Mål rapporteringen tager udgangspunkt i strategi 2017 - 2020. Vi gennemgår de 5 strategiske områder, vores
egne prioriteringer i 2020 samt et bud på, hvor potentialerne ligger for 2021 og fremefter. Mål rapporteringen vil
skematisk vise vores arbejde med at fortsætte udviklingen af det regionale spillested med succeser og udfordrin
ger.
I det følgende beskrives den aktuelle status og forventningerne til 2021- 2024 for hver af de fem strategiske opga
ver.

Koncertvirksomhed og Det regionale samarbejde
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder: De re
gionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international
rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning.
Sønderborghus koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små {Kl), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter. Små
koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 50 - 174 solgte bil
letter og store koncerter er koncerter med over 175 solgte billetter.

Opgave Resultatmål Målopfyldelse

Det regionale samar-
bejde
Tønder Sønderborghus har indgået en aftale Målet er delvist opfyldt- se koncertliste

med Hagges Musikpub og Tønder
Kulturhus om at afvikle en række ryt-
miske koncerter. Primær fokus vil
ligge på smalle genrer og nye artister
indenfor Kl 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 delvist 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 Kl og K2 kategorierne. Målet er
mindst 10 årlige koncerter.

Flensburg Sønderborghus forsøger at udvikle Målet er delvist og mangelfuldt opfyldt, men
kendskabet til den nye danske musik- covid19 har ramt Tyskland meget hårdt med
scene i samarbejde med bl.a. aktivi- total nedlukning for koncerter det meste af
tetshuset og Sydslesvigsk Forening året.
samt venues som Kühlhaus.
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Koncertvirksomhed

Små koncerter Kl Samarbejdet med Sønderborg Målet er opfyldt. Sønderborg Jazzclubs mati-
Jazzclub med vægtning af nutidig jazz nékoncerter suppleres af koncerter i Sønder-

borghus regi.
Agora udvikles til fast upcoming festi- Sønderborghus mener, at målet er opfyldt
val; gerne i samarbejde med andre
festivals.
Klub for Metalmusikken Sønderborghus mener, at målet er opfyldt.

Der er etableret uformel Metal bar med ud-
veksling af idéer inden alle vores metalkon-
certer, der fungerer som netværk.

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

ske genrer
Udvikling og understøttelse af Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
DEFINE-festival for elektronisk musik· fyldt. Pga Covid 19 blev Define dog afholdt

som virtuel begivenhed.
sønderborghus har fokus på at Sønderborghus mener, at målet er opfyldt
fremme kønsmæsssig ligestilling i med fokus bl.a. i vores booking. Se koncertli-
musiklivet generelt. ste.
Folk & roots genrerne og samarbej- Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
det med andre aktører i lokalområ- fyldt, selv om de udenlandske navne stort set
det alle måtte melde afbud.

Store koncerter K3 Sønderborghus vil fortsat præsentere Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
et godt udpluk af de største danske fyldt. Også her begrundet af Covid19 afbud.
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 har trods Corona kunnet

præsentere både Niels Lan Doky Trio og Mike
Stern Quartet.

Antallet af store K3 koncerter er sta- Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
biltog 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 etmålpublikum 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

2020 2020 2020 2020 2021 2021

Smi'I 54 1050 55 1073 60 1100

koncerter {Kl)
Mellemstore 66 4850 34 2407 70 4500

koncerter {K2)
Store 22 4800 8 1987 20 4400

koncerter (K3)
I alt

142 10700 97 5467 150 10000
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Dette skema viser ret præcist de udfordringer, der har været i 2020. Med en reduceret kapacitet i hele efterårs
sæsonen er K3 måltallet naturligvis helt urealistisk. Når koncerten er doblet på samme aften har vi dog valgt at
tælle det som én koncert; derfor er der trods alt afviklet enkelte K3 koncerter. Samtidig har der været afholdt en
del gratis streaming, der heller ikke tæller i skemaet. Koncertlisten er derfor vigtig i forståelsen af vores priorite
ter.

Opgave Resultatmål Målopfyldelse
Vækstlagskoncerter Vækstlagskoncerter i samarbejde Sønderborghus mener, at målet er opfyldt i

med bl.a. Ramsís (Rytmiske amatør- det omfang Covid 19 gjorde det muligt.
musikere i Sønderborg) og ORA prio- I 2019 har samarbejdspartneren bl.a. været
riteres og spredes til bl.a. Nygadehu- de øvrige regionale spillesteder i region Syd
set i Aabenraa. Amatørmusikere på og Quasar.
begge sider af grænsen er i et for- Open Stage ogjamaftner er fortsat en vigtig
søgsvist samarbejde om kontakt og mulighed for at få de første sceneerfaringer,
kommunikationsnetværk, hvortil der som vi har forsøgt bevaret, selv om pande-
søges støtte fra interreg midler (Kul- mien har gjort det vanskeligt med mange
turfokus Sønderjylland Schleswig) bands og solister på samme aften.

Talentudvikling Talentudvikling sker bl.a. i et tæt Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
samarbejde med Sønderborg Musik- fyldt. Rabatordning er afløst af generelt stu-
skole. MA og MGK elever har med- diekorts pris.
lemskort til huset og vi vil jævnligt af-
vikle forskellige former musikskole-
koncerter. Ligeledes har vi fokus på,
at tilbyde clinics og workshops for
alle interesserede.

Det lokale jazzmiljø og For de professionelle musikere i Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
understøttelse af grænseregionen har sønderborghus fyldt bl.a. med understøttelse af musik i pri-
Jazzcamp for piger. og Kühlhaus i Flensburg i samarbejde vaten i samarbejde med Sønderborg Musik-

CreativeMusicSønderjylland udarbej- råd.
det et projekt med arbejdstitlen "Re-
giojazz" - en rullende jazzfestival
med udgangspunkt i mødet mellem
jazzmusikere og komponister på
begge sider af grænsen. Der er an-
søgt om medfinansiering vía lnterreg
(Kulturfokus Sønderjylland Schles-
wig).

Verdensmusikken De regionale spillesteder Tobakken Sønderborghus mener, at målet er delvist og
og Sønderborghus har i samarbejde mangelfuldt opfyldt. Men pandemien har sat
med World Music Denmark (Nu en stor prop i besøg af udenlandske artister
Tempi} udarbejdet et nyt tiltag om- ligesom salsa og tangokoncerter pga dans er
kríng verdensmusikken med speciel blevet aflyst.
fokus på musikere fra et ikke vestligt
land.

Hip-Hop kulturer Der er komet ny grøde og oprørs- Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
trang i den nye hip-hop scene og vi fyldt. Vi har løbende præsenteret nye artister
har som mål at komme i dialog med inden for genren. Se i øvrigt koncertlisten.
denne gruppe af unge med henblik
på at udvikle en koncertform, der
passer til de nye artister.

Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder: Regio
nale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder talentudvik
ling, vækstlag og smalle genrer.
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Det igangsatte arbejde med udvikling af musiklivet, talentudvikling og smalle genrer fortsættes og er i en fornuftig
udvikling. På trods af coronapandemien har der været mulighed for at udvikle samarbejdet mellem arrangører på
begge sider af grænsen, selv om mange af vores tiltag er sat på pause i 2020 f. eks. SpotCrew.

Publikumsudvikling, markedsføring og Kommunikation
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder: Regio
nale spillesteder bidrager til at styrke musikinteressen i hele landet ved at formidle musik som en god og udvik
lende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publi
kumsgrupper - særligt med henblik på børn og unge.

Opgave Resultatmål Målopfyldelse
Branding af Sønder- At der i højere grad sættes lighed sønderborghus mener, at målet er opfyldt.
borghus mellem vores identitet og image. Nye tiltag bliver lanceret med fokus på sociale

medier, et fast hold af koncertfotografer ska-
ber opmærksomhed og vi arbejder med en
ensartet kommunikation med omverdenen.
Ny opdateret hjemmeside 2019 og forøget
kommunikation med de unge via Mejeriet &
SoMe.

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 øv-
rigt på engelsk.

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

og det dansk/tyske arrangørnetværgiver os
nye muligheder selv om Tyskland er helt luk-
ket ned i øjeblikket. Haderslev har vi sat fokus
på i et nyt samarbejde med Godset i Kolding.

Sønderborghus arbej- Sønderborghus skal være et godt Sønderborghus mener, at målet er delvist op-
der aktivt med børn- sted at komme - også for børn og fyldt.
og ungegrupper unge. Samarbejdskoncerter og -projekter med

House of Creativity, og Sønderborg Musik-
skole har været hårdt ramt af pandemien,
men vi har formået at lave enkelte arrange-
menter. Både i Kulturhuset og i Mejeriet har
vi fokus på andre tilbud til unge som familie-
lørdage, babymandage samt øvelokaler, po-
etryslam og meget andet.

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 forandring fra folkekøkken
for ældre medborgere mod en langt større aldersspredning med speciel fokus på børnefamilier og Mejeriets akti
viteter skaber fokus på upcoming og lokale koncerter. AIie koncerter i Mejeriet har fast lav pris for studerende.

Eksternt samarbejde
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder: Regio
nale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmi
ske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner, musikskoler, folkeskoler og andre aktører i og
uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik.
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Opgave Resultatmål Målopfyldelse
Sønderborghus sam- Sønderborghus arbejder lokalt med Sønderborghus mener, at målet er opfyldt. Li-
arbejder lokalt en lang række samarbejdspartnere sten over vores samarbejdspartnere er lang;

og formår dermed at styrke og ud- Specielt skal nævnes Sønderborg Jazzclub, De-
vikle den rytmiske musik fineFestival, Sønderborg Kommune og en lang

række spillesteder og kulturinstitutioner i
Sønderjylland.

Sønderborghus sarn- sønderborghus arbejder nationalt Målet er opfyldt. I år har meget af arbejdet i
arbejder nationalt med en lang række samarbejdspart- netværk, Dansk Live m.fl. dog haft stor fokus

nere og formår dermed at styrke og på Covid19 og konsekvenserne heraf.
udvikle den rytmiske musik

Sønderborghus sam- Sønderborghus øger sit internatio- Sønderborghus mener, at målet kun er op-
arbejder internatio- nale samarbejde fyldt i beskedent omfang, idet det ikke har
nait været muligt at forfølge vores mål pga co-

vid19.

Ledelse, organisering og opgaveløsning
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spillesteder: Regio
nale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt.
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 specifikke kom
petencer skal være dækket ind. Efter indvielsen af Mejeriet har vi fokus på de nye muligheder, der er opstået her
med, og kigger ud over kommunegrænsen for at se nye muligheder.

Ledelsen af Sønderborghus har brugt uforudset meget tid på at slukke brande i løbet af 2020 - med flytninger af
koncerter og fokus på en sammenhængende økonomi trods udfordringerne. Der har dog været tid til at forberede
nye tiltag med udgangspunkt i den nye regionale aftale, som vi forventer at kunne igangsætte fra efteråret 2021.

Medarbejderne er specialiserede og blækspruttearbejdende og i stand til at arbejde selvstændigt. Det har været
nødvendigt at bruge flere med arbejdstimer på at afvikle koncerter trygt og sikkert i forhold til de restriktioner, det
har været nødvendigt at indføre, og det har derfor været nødvendigt at have fokus på helt andre kompetencer,
for fortsat at kunne give vores gæster en positiv oplevelse under forandrede rammer. Det har været en fornøjelse
at se den positivitet, der er blevet gået til arbejdet trods udfordringerne. Egentlig videreuddannelse har der des
værre kun været begrænsede muligheder for i 2020.

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 mulighed for at ud
vikle kompetente medarbejdere til et fremtidigt jobmarked; samtidig får vi selv gode muligheder for indblik i ud
viklingen på specialområder som markedsføring, digitaldesign, lyd- og lysteknik osv.

De frivillige og andre ambassadører er uundværlige i både spillesteds og kulturhusdriften. I år har vi haft speciel
fokus på at holde vores kontakt med alle de frivillige, så de både føler sig værdsat og husket i en tid, hvor de ikke
har kunnet deltage i det omfang, de plejer.
Sønderborghus mener derfor, at målsætningerne generelt er opfyldt i det omfang det har været muligt under en
pandemi.

Sønderborg d. 10/4 2021.

Lars O. Hansen, daglig leder
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet for året er aflagt efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
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.

Udgifter - fælles drift
Udgifter til fælles drift fordeles med 50% til Medborgerhus og 50% til Det regionale spillested.

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 ind regnes 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. januar 2020 og frem til 31. august 2020 er registreret som langfri
stet gæld.

Mellemværende med Sønderborg Kommune
Da størstedelen af Sønderborghus' 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)

Budget 2020 Regnskab 2020 Regnskab 2019
Note

kr. kr. kr.

Indtægter

Indtægter fra regionalt spillested 5.510.000 4.866.474 6.229.794

Hjælpepakke for arrangementer 307.461

Kompensation faste udgifter 53.889

Lønkompensation 63.786

Indtægter fra andre virksomheds-
områder end det regionale spille- 2.370.000 2.436.339 3.499.067
sted

Kompensation faste udgifter 53.889
Lønkompensation 352.888

Indtægter i alt 7.880.000 8.134.726 9.728.860

2
Udgifter
Udgifter til regionalt spillested 4.976.000 4.880.214 5.992.585
(ekskl. afskrivninger)

Udgifter til andre virksomheds-
områder end det regionale spille- 2.725.300 2.720.499 3.620.888
sted

Resultat før afskrivninger 178.700 534.013 115.388
Afskrivninger 273.133 266.047

Driftsresultat 178.700 260.880 -150.659

Finansielle indtægter o o

Årets resultat 178.700 260.880 -150.659

Overført resultat til egenkapital
I alt

260.880
260.880

-150.659
-150.659
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Balance 31. december

Regnskab 2020 Regnskab 2019
Note kr. kr.

Aktiver
Materielle anlægsaktiver 1.984.181 2.186.456

Anlægsaktiver i alt 1.984.181 2.186.456

Kantan tbeholdni ng 20.000 20.000
4 Mellemværende med Sønderborg Kommune 325.751 o

Periodeafgrænsningsposter 148.102 o
Omsætningsaktiver i alt 493.853 20.000

Aktiver i alt 2.478.034 2.206.456

Passiver
Grundkapital 941.801 1.092.460
Overført resultat 260.880 ·150.659

3 Egenkapital i alt 1.202.681 941.801

Hensatte forpligtelser til feriepenge 371.400 142.516
Langfristede gældsforpligtelser i alt 371.400 142.516

Hensatte forpligtelser til feriepenge 361.860 375.740

4 Mellemværende med Sønderborg Kommune o 404.731
Tilbagebet. hjælpepakke arrangementer 52.323 o
Forudbetaling - koncerter mm. 489.770 301.395
Periodeafgrænsningsposter o 40.273
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 903.953 1.122.139

Passiver i alt 2.478.034 2.206.456

5 Eventualposter m.v.
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Noter
Note 1 Indtægter fra regionalt spillested Regnskab 2020 Regnskab 2019

kr. kr.
Tilskud til regionalt spillested - Statens Kunstråd 1.400.000 1.387.155
Tilskud til regionalt spillested - Sønderborg Kom- 2.122.304 1.918.889
mune
Indtægter fra fonde og sponsorarter i 2020

Danfoss 8.000
Vinspecialisten 8.000
Judica-advokaterne 8.000
Linak 16.000
Kreditbanken 8.000
Hotel Sønderborg Strand 8.000
TravelAlott 8.000
Kontor Syd 6.000
Bitzer 12.000
Søren M. Pedersen, WS 6.000
Trivselsassistenten 6.000
Kinorama 6.000
Hjortgaard Byggeri 6.000
Carlsberg Markedsføringstilskud 12.808

Indtægter fra fonde og sponsorarter i alt 118.808 162.286
Egenindtægter 1.225.363 2.761.464
I alt 4.866.474 6.229.794

Note 2 Uddrag af udgifter til regionalt spillested Regnskab 2020 Regnskab 2019
Specifikation af løn fastansatte
Løn til fastansat leder (uddrag) 436.451 429.585
Rengøring 116.072 113.085
Øvrige fastansatte ved spillestedet 1.150.451 1.044.676
I alt 1.702.974 1.587.346

Note 3 Egenkapital
Regnskab 2020 Regnskab 2019

Grundkapital 941.801 1.092.460
Overført af årets resultat 260.880 -150.659
Egenkapital i alt 1.202.681 941.801
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Noter

Note 4 Mellemværende Sønderborg kommune

Skyldig pr. 1. januar
Regulering for afskrivning
Regulering for køb af materielle anlægsaktiver
Regulering for feriepengehensættelsen
Regulering tilbagebetaling af hjælpepakker
Afdrag på gælden med årets resultat
Tilgodehavende pr. 31. december

Regnskab 2020 Regnskab 2019

-404.731 141.108
273.133 -266.047
-70.858 367.929
215.004 11.082
52.323 o

260.880 150.659
325.751 404.731

Note 5 Eventualposter m.v.
Der er ikke eventualrettigheder eller forpligtelser for Sønderborghus pr. 31. december 2020.

I henhold til bek. nr. 1701 af 21. december 2010 § 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.

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 2020 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 6 medlemmer, hvoraf 5 udpeges af forskellige interesseorganisa
tioner og blandt brugere af huset; den 6. udpeges af de 5 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.
Knud Jensen, udpeget af brugerne
Maria Frost Andresen, medarbejderrepræsentant.
Bjørn Allerelli Andersen, udpeget af Sønderborg Byråd.
Jim W. Hemmje, musiker, udpeget af Sønderborg Musikråd.
René Marc Petersen, udpeget af de 5 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 1 O 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.

Backstage: I alt 3 velindrettede rum i forskellige størrelser.
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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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97

Til Sønderborghus

1 iDENTiFiKATiON AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2020

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Sønderborghus for 2020.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

• Resultat
• Aktiver
• Egenkapital

kr. 260.880
kr. 2.478.034
kr. 1.202.681

1. 1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2020

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:,,
Fremhœvelse afforhold vedrørende revisionen
Sønderborghus har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono
miske og admtntstrative 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 FORVALTNINGSREVISION

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 GENNEMFØRELSEN AF SALG

Sønderborghus genererer salg i forbindelse med koncertafholdelse, hvor salg af billetter overvejende
sker gennem onlinesystemer. Det resterende salg foregår i døren, og for det procentvise 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.
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3. 2 FORVALTNINGSREVISION

3.2.1 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, KZ og K3, som huset skal levere det enkelte år.

Vi har konstateret, at Sønderborghus i et vanskeligt år har opnået et acceptabelt antal afholdte kon
certer totalt set, men fordelingen af koncerter på små, mellemstore og store koncerter afviger fra de
planlagte og godkendte måltal. Dette på grund af de helt specielle forhold, som kulturlivet har været
underlagt i 2020.

Året har som bekendt været præget af Covid19 pandemien, som har medført lukning af Sønderborghus
i længere perioder. Det samlede mål for koncerter i forhold til forventningerne har - set i det lys - ef
ter vores opfattelse været tilfredsstillende i 2020, idet der er afholdt samlet set 97 koncerter mod de
forventede/aftalte 142.

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 mellemværende med Sønderborg Kommune, periodeafgrænsningsposter
og en kontant beholdning.

Ved det uanmeldte beholdningseftersyn foretaget den 4. december 2020 over telefonen, fik vi konsta
terede, at de likvide midler var tilstede. Kasseoptællingen er fravalgt.
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Sønderborghus har en bankkonto til kontante indbetalinger fra koncertvirksomhed, som er registreret i
Sønderborg kommunes økonomisystem, og derfor ikke er registreret hos Sønderborghus. Vi har påset,
at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2020 og er afstemt med
pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet.

4.2.4 GÆLD

Vi har gennemgået de finansielle dispositioner.

Der er hensat 733 t.kr. til feriepengeforpligtelsen, hvoraf den indefrossede del på i alt 371.400 kr. er
oplyst under langfristet gæld. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne
værdiansættelser af denne post.

Den kortfristede gæld udviser en samlet saldo på 904 t.kr., og består af forudbetalte koncerter, hen
sættelse til tilbagebetaling af hjælpepakke vedrørende arrangementer og den kortfristede andel af fe
riepengeforpligtelserne.

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, bliver året 2021 i lighed med 2020 præget af aflys
ninger og udskydelser af koncerter mv.

Det er vores opfattelse, at Sønderborghus umiddelbart er rustet til denne udfordring, men at der i 2021
skal være stor fokus og økonomistyring og løbende økonomiopfølgninger i lighed med i 2020.

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 5. november 2020 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 RÅDGIVNINGS· OG ASSISTANCEOPGAVER M.V.

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 3. april 2020 har vi udført følgende opgaver:
• Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskabet, herunder di

verse bogholderi rettelser.
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6 ØVRIGE OPLYSNINGER

6.1 HABILITET M.V.

Under henvisning til§ 19, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 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 11. maj 202~

BDO Statsauto~~~elskab

~~ -e/4Peder Aaq7 HCJ.:Halgrener
Statsautoriseret revisor Registreret revisor

Sønderborg, den 11. maj 2021

Bjørn Atlerelli Andersen

JimvCÖe "\

¿,v~~~k--'71),1/J,,M~, _ <<_--¡],~ {of \
Knud Jenset ) • ( I René· Marc Petersen



SØNDERBORGHUS - Resultat 2020

R2020 B2021 B2020 R2019 R2018

Indtægter

Statslige tilskud           1.400.000 1.500.000   1.420.000   1.387.155   1.417.125 

Kommunale tilskud           2.122.304 2.150.000   1.940.000   1.918.889   1.644.480 

Kompensationer               117.675                 -   

Hjjælpepakke               307.461                 -   

Sponsorer               118.808 180.000      180.000      162.286      167.420 

Egenindtægter           1.225.362 1.640.000   2.850.000   2.761.464   3.503.673 

Indtægter for det regionale spillested, i alt 5.291.610 5.470.000 6.390.000 6.229.794 6.732.698

Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder           2.436.339 2.250.000   3.250.000   3.499.067   2.719.659 
Kompensationer, Andre virksomhedsområder               406.777 

Indtægter, total 8.134.726 7.720.000 9.640.000 9.728.861 9.452.357

Udgifter

Løn fast ansatte           1.702.974 1.700.000   1.900.000   1.649.746   1.788.988 

Løn løst ansatte                 77.263 150.000      100.000        93.958 

Kunstnerudgifter           1.768.744 2.400.000   2.460.000   2.814.110   2.508.329 Catering, honorar, hotel, produktionsfaktura, provision, transport

Rettigheder                 46.691 70.000        90.000        81.234        73.494 

Markedsføring               169.677 200.000      200.000      271.770      194.621 

Lokaleudgifter               246.435 350.000      320.000      308.178      227.433 

Øvrige spillestedsrelaterede udgifter               868.431 1.200.000   1.320.000 1.039.636   2.727.571 

Udgifter for det regionale spillested, i alt 4.880.214 6.070.000 6.390.000 6.258.632 7.520.436

Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder           2.720.499 2.250.000   3.250.000 3.620.888   2.543.511 

Finansielle udgifter               273.133 

Udgifter, total 7.873.846 8.320.000 9.640.000 9.879.520 10.063.947

RESULTAT 260.880 -600.000 0 -150.659 -611.590

Nøgletal for personale R2020 B2021 B2020 R2019 R2018

Personale, fastansatte årsværk 6 6 6 6 5

Personale, løstansatte årsværk 1 1 1 1 1

Personale, frivillige årsværk 1 1 1 1 1

Personale, årsværk i alt 8 8 8 8 7

Nøgletal for koncertvirksomheden R2020 B2021 B2020 R2019 R2018

Antal små koncerter (K1) 55 60 54 68 77

Antal mellemstore koncerter (K2) 34 70 68 73 51

Antal store koncerter (K3) 8 20 23 16 20

Antal koncerter i alt 150 145 157 148

Publikumstal (solgte billetter), små koncerter (K1) 1073 800 1100 1198 1426

Publikumstal (solgte billetter), mellemstore koncerter (K2) 2407 5.000 4900 4618 3188

Publikumstal (solgte billetter), store koncerter (K3) 1987 3.000 5000 3947 5006

Publikumstal i alt 8.800 11.000 9.763 9.620

Entréindtægter, små koncerter (K1) 100.513             24.000

Entréindtægter, mellemstore koncerter (K2) 321.864             562.500

Entréindtægter, store koncerter (K3) 351.978             495.000

Entréindtægter i alt 774.355             1.081.500 0 0 0

Note: Statslige Tilskud: Spillested MedborgerhusRevisor

Fast tilskud regionalt spillested 1.400.000  

Lønkompensation HJSEKU10.2020-00068 432.674     63.786       352.888      16.000        

Kompensation for faste udgifter HJSEKU20.2020-00072 107.778     53.889       53.889        

Aktivitetspulje HJAKKU.2020-00015. 169.106     169.106     

HJAKKE.2020-00480-1. 174.078     174.078     

Tilbagebetaling 35.723-       35.723-       

847.913     425.136     406.777      
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Dato Koncert / Arrangement

P
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e Antal 

koncerter

Antal solgte 

billetter

Antal 

fribilletter
Publikum i alt

12-01-2020 Mads Hansen E 1 47 6 53

17-01-2020 Siameese E 3 29 12 41

17-01-2020 Odd Palace E 0

17-01-2020 South Haven E 0

24-01-2020 Rytmisk Fredag - Sønderborg Musikskole F 10 200 200

25-01-2020 Gents E 1 15 12 27

25-01-2020 Grarup All Stars E 1 55 10 65

31-01-2020 Bound By Law E 1 69 4 73

01-02-2020 L.O.C. E 1 366 25 391

02-02-2020 Live Foyn Friis E 1 58 6 64

07-02-2020 Signe Svendsen & band E 1 88 14 102

13-02-2020 Indra E 1 51 11 62

14-02-2020 Weather Report Project E 1 37 7 44

17-02-2020 Sinne Eeg / Peter Sprague duo C 1 33 10 43

19-02-2020 Sinne Eeg / Peter Sprague duo C 1 18 6 24

20-02-2020 Pligten Kalder E 1 108 108

21-02-2020 Thomas Buttenschøn C 1 80 6 86

21-02-2020 Quasar C 5 60 60

22.02.2020 Rebecca Lou E 2 17 17

22.02.2020 Girl Crush E 0

23-02-2020 Jacob Artved Quartet E 1 45 45

27-02-2020 Open Stage E 4 60 60

28-02-2020 Sønderborg Stasskole A-niveau musik - koncert C 3 120 120

28-02-2020 Prime is Coming E 4 133 12 145

28-02-2020 Aphyxion E 0

28-02-2020 Møl E 0

28-02-2020 Tainted Lady E 0

28-02-2020 Cartographs E 0

28-02-2020 South Haven (support) E 0

28-02-2020 The Interbeing (support) E 0

28-02-2020 Vision Ablaze (support) E 0

28-02-2020 Quantum Solaris (support) E 0

29-02-2020 Farlige Typer i Modlys E 2 49 12 61

29-02-2020 Smadr E

Sønderborghus - Koncertliste 2020
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01-03-2020 Dansk Slager Parade F 1 266 5 271

05-03-2020 Jonny Hefty & Jøden E 2 24 14 38

05-03-2020 DJ El Peligro & Mikkel Senior E

06.03.2020 ArtigeArdit E 2 420 25 445

06.03.2020 Uro E

07-03-2020 Munch & Broderskabet E 1 123 12 135

08-03-2020 Driving Miles E 1 40 7 47

NEDLUKNING COVID 19

12-03-2020 Penny Police + Gretha - aflyst 0

12-03-2020 Stu Hamm trio - aflyst 0

13-03-2020 Thorbjørn Risager & The Black Tornado - flyttet e2020 0

13-03-2020 Bersærk + Deadnate - flyttet f2021 0

14-03-2020 Moi Caprice flyttet e-2020 0

14-03-2020 Holy Moly & The Crackers + Kingsborough -  aflyst 0

15-03-2020 SoulMission - Flyttet til efterår 2021 0

18-03-2020 Søren Andersen & band - Flyttet til efterår 2021 0

19-03-2020 Strejf  - aflyst 0

20-02-2020 Thomas Buttenschøn  - flyttet e. 2020 0

21-03-2020 Karmen Rõivassepp Quartet flyttet f. 2021 0

26-03-20202 Verdens sidste ide - flyttet e 2020 0

28-03-2020 Gangway  - flyttet e 2020 0

28-03-2020 Mekdes - flyttet e 2020 0

01-04-2020 Albert Lee & Band - flyttet f 2021 0

02-04-2020 Carl Emil Petersen - flyttet e. 2020 0

03-04-2020 New Era Tour - Flyttet e 2020 0

03-04-2020 The White Album - flyttet e 2020 0

08-03-2020 Mojo Hands + Bode/Muff - flyttet f 2021 0

11-04-2020 Love Shop  - flyttet e 2020 0

15-04-2020 Niels Lan Doky trio - flyttet e 2020 0

16-04-2020 Sune Wagner feat Kajsa Vala - aflyst 0

17-04-2020 Agora: Samzara, Lumine, Rigmor, Collider - Flyttet e. 2020 0

18-04-2020 Agora: Anna Hartmann, Meltway, Gytya, Frau - Flyttet e 2020 0

23-04-2020 Patina - Ny dato: 26/11 0

24-04-2020 Orm + Xenoblight - aflyst 0

25-04-2020 Emil Kruse - aflyst 0

25-04-2020 Los Cubraz - aflyst 0

26-04-2020 Jan Harbeck Quartet  - flyttet f 2021 0

30-04-2020 Alli Neumann + Sofia Portanet / Spil Tysk Dag - aflyst 0

01-05-2020 Tom Klose + Spil Tysk Dag Aabenraa - aflyst 0

01-05-2020 Tide Lines - flyttet f 2021 0
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02-05-2020 Tom Klose + Spil Tysk Dag - aflyst 0

03-05-2020 Santa Cruz - flyttet f 2021 0

07-05-2020 Jam-aften - aflyst

18-05-2020 MA + MGK årsprøve aflyst 0

19-05-2020 MA + MGK årsprøve aflyst 0

20-06-2020 De forbudte sange - flyttet e 2020 / Overtaget af Teaterforeningen 0

0

31-07-2020 Soleng Festival - gratis stream koncerter C 8 0

01-08-2020 Soleng Festival - gratis stream koncerter C 8 0

0

20.08.2020 Moi Caprice C 1 17 8 25

20-08-2020 Thomas Buttenschøn E 1 41 10 51

23-08-2020 Præstholm/Spang-Hanssen duo C 1 29 8 37

03-09-2020 Niels Prætholm Trio C 1 40 40

12-09-2020 Elba  + Salamanda C 2 100 6 106

12-09-2020 Carl Emil Petersen kl. 18.30 & 21.00 E 1 205 30 235

13-09-2020 Sofie Gottlieb Kvintet E 1 31 6 37

15-09-2020 IAMJJ C 1 20 6 26

18-09-2020 AGORA Festival E 6 45 5 50

Rigmor E 0

Lumine E 0

Samzara E 0

19-09-2020 AGORA Festival E 0

Anna Hartmann E 0

Tobias Prahl Band E 0

Frau E 0

24-09-2020 Dodo Benny Bossa E 1 48 16 64

24.09-2020 Mekdes E 1 11 7 18

25-09-2020 Sonja Hald E 1 33 9 42

26-09-2020 Svartsot E 2 52 11 63

26-09-2020 Vanir E 0

27-09-2020 Olivier Antunes trio feat. Tomas Franck E 1 33 6 39

30-09-2020 Eivør - flyttet e 2021 0

01-10-2020 Open Stage E 44 44

02-10-2020 SP Just Frost E 1 52 17 69

03-10-2020 Liberty E 1 21 30 51

04-10-2020 Niels Lan Doky Trio E 1 90 18 108

05-10-2020 Niels Lan Doky skolekoncert E 1 120 120

08-10-2020 Alan Haynes trio - aflyst 0

09-102020 Verdens Sidste Idé E 1 15 6 21
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10-10-2020 Joyce E 1 12 9 21

11-10-2020 Tobias Wiklund Quartet E 1 25 7 32

15-10-2020 Uffe Lorenzen E 1 65 13 78

17-10-2020 Thorbjørn Risager & The Black Tornado E 1 120 12 132

17-10-2020 Kops E 1 15 8 23

18-10-2020 Mike Stern feat. Leni Stern, Chris Mnh Doky m.fl. E 1 93 19 112

22-10-2020 Jonah Blacksmith kl. 18.30 og 21.00 E 1 245 245

23-10-2020 Bisse E 1 15 7 22

24-10 2020 Hit Med 80´erne - aflyst 0

24-10-2020 Michael Williams E 3 7 11 18

24-10-2020 Shambs E 0

24-10-2020 Olivver E 0

25-10-2020 Good People E 1 55 8 9

27-10-2020 Peter Sommer & Tiggerne E 1 100 18 118

29-10-2020 Johnny Madsen, Knud Møller & Henrik From - aflyst 0

30-10-2020 The Boy That Got Away E 2 14 7 21

30-10-2020 Son Of Fortune E 0

31-10-2020 Familiekoncert m Heartbeat E 1 21 20

31-10-2020 Metalloween: Skullclub+Wasted -aflyst E 0

31-10-2020 Monique Mai - aflyst C 0

31-10-2020 Los Cubraz - aflyst E 0

01-11-2020 Ellen Andersson C 1 3 16 19

03-11-2020 Ellen Andersson C 1 16 16

04-11-2020 Jam-aften E 1 0

05-11-2020 Sing Sing Sing E 1 94 23 117

06-11-2020 Hugorm E 1 120 15 135

07-112020 Bobby Festival - aflyst 0

12-11-2020 DMF jubilæumsorkester - streaming F 0

13-11-2020 Orm E 2 32 32

13-11-2020 Eyes E 0

13-11-2020 Orquesta Tipica Andariega - aflyst 0

13-11-2020 Patina -aflyst 0

14-11-2020 Kajsa Vala E 1 35 35

19-11-2020 Patina C 1 20 16 36

19-11-2020 Open Stage E 0

19-11-2020 Ganger C 1 70 8 78

20-11-2020 Rikke Thomsen - kl. 18.30 og 21.00 E 1 269 30 299

20-11-2020 Lord Siva E 1 44 6 50

22-11-2020 Karmen Rõivassepp Quartet E 1 51 8 59

25-11-2020 Loveshop E 1 119 16 135

Side 4/6



26-11-2020 Frau - aflyst 0

26-11-2020 The White Album E 1 58 15 73

26-11-2020 Patina E 1 30 14 44

27-11-2020 Kajsa Vala - aflyst 0

27-11-2020 Barbara Moleko E 1 48 14 62

28-11-2020 Mike Andersen Band E 1 67 17 84

29-11-2020 Rikke Thomsen  E 1 90 15 105

03-12-2020 Johnny Logan - kl. 18.30 og 21.00 E 1 216 24 240

04-12-2020 Maximilian E 2 12 9 21

04-12-2020 Wiinston E 0

05-12-2020 Define Festival Streaming C 4

05-12-2020 Defecto E 2 47 3 50

05-12-2020 Cabal E 0

06-12-2020 Signe Juhl Kvartet feat Swinging Sisters E 1 85 15 100

11-12-2020 Gangway E 1 84 20 104

12-12-2020 Die Herren E 1 77 22 99

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt 143 5.488 1.504 6.897

NØGLETAL

Grænse mellem K1 og K2 50

Grænse mellem K2 og K3 175

K1 K2 K3 I alt

Publikumstal (solgte billetter) 1.073 2.407 1.987 5.467

Koncerttal 55 34 8 97

Entréindtægter 100.513 kr. 321.864 kr. 351.978 kr. 774.355 kr.

Antal egenproduktioner (E) 99

Antal coproduktioner (C) 18

Antal fremmedproduktioner (F) 3

Antal produktioner i alt 120
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I Samarbejde med (og hos) Hagge´s / Tønder Kulturhus

I samarbejde med (og hos) sfu / Flensburg

AGORA - Upcoming festival partoutbillet

I samarbejde med Sønderborg Jazzclub

I samarbejde med (og hos) Nygadehuset i Åbenrå
Co-produktion med Define - Festival for elektronisk musik

I samarbejde med (og hos) Kunsthal 6100 Haderslev

Side 6/6


