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Ledelsesberetning 

1.1. BERETNING 

2018 var et år, der bød på store forandringer på Fermaten. Det var et år med gode musikoplevelser, og hvor 

store projekter blev igangsat, både musikalske projekter, udviklingsprojekter, en generel opgradering af 

Fermatens teknik og publikumsfaciliteter samt en større ombygning, der skal ende ud i en ny scene i 2019. 

Det var også et år med et lederskifte, da Rikke Andersen 1. februar tiltrådte som ny spillestedsleder, og 

endelig var det et år med stort fokus på uddannelse og udvikling af Fermatens personale, ansatte såvel 

som frivillige. 

Musikprogrammet bestod af i alt 140 koncerter, og antallet af betalende gæster nåede op på 15.089. Tallet 

viser en nedgang i forhold til 2017, hvilke til dels afspejler en udfordring med at få publikum ind til K3 og 

store K2 koncerter, men det lavere tal er også et resultat af flere gratis koncerter afholdt som en del af for

skellige publikums- og talentudviklingstiltag. Blandt andet gennemførte vi i 2018 et Open Mie-projekt med 

10 aftener med lokale upcoming bands, hvortil der var fri entre. Fermaten var også arrangør eller medarran

gør af flere åbne udendørskoncerter i 2018, og dette påvirker naturligvis det samlede antal betalende 

gæster, der dog ikke ligger meget under budget og på niveau med 2016. 

Fermatens vision er at være et dynamisk og kompetent kraftcenter i området og at arbejde målrettet med 

synlighed, mangfoldighed, udvikling og formidling af den rytmiske livemusik i Herning og hele det midt- og 

vestjyske område. Med den vision i ryggen har vi i 2018 fokuseret på at markere Fermaten som en stærk og 

tydelig samarbejdspartner indenfor kulturlivet i området. Vi har i 2018 indledt en række nye 

samarbejdstiltag med både kulturinstitutioner og private virksomheder, som har til formål at udvikle 

kulturlivet, samt at styrke Fermatens position og skabe synlighed omkring spillestedet og den rytmiske live- 

musik. 

Fermaten var i 2018 en del af arbejdsgruppen bag en ny kulturfestival i Herning, og vi ser arbejdet med Kul

turfest Herning som en mulighed for at afprøve nye koncertformer og skabe gode samarbejdsrelationer på 

tværs af kulturlivet. I 2018 betød det blandt andet et samarbejde med Herning Synger-netværket, hvor 

lokale kor medvirkede i en stor afslutningskoncert på byens torv sammen med Poul Krebs, Signe Svendsen 

og Frederik Vedersø, mens der om eftermiddagen var koncert med James Rasmussen på Fermaten for de 

ældste borgere fra byens plejecentre, der normalt ikke kommer ud til musikoplevelser. I begge projekter 

forsøgte vi at række ud til et nyt publikum og arbejde med koncertformen. Særligt var koncerten for de 

ældre meget rørende, og tilbagemeldingerne var, at koncerten var en god og betydningsfuld oplevelse for 

de ældre, og det er en indsats vi vil arbejde videre med i 2019. 

En anden indsats, der fortsat vil få stort fokus i 2019 er vores arbejde med talentudvikling. I 2018 indledte vi 

et samarbejde med den lokale øvelokaleforening og upcoming scene, "Scene 7", og det samarbejde har re

sulteret i faste månedlige vækstlags-koncerter med stigende tilslutning blandt byens unge. I 2019 udvides 

talentarbejdet med etablering af et netværk blandt spillesteder i regionen, så vi i fællesskab kan sætte fokus 

på talentarbejde og løfte niveauet på de lokale bands og musikere, der har potentiale og lyst til at arbejde 

med musikken. Fermaten står som koordinator af dette nye talentprojekt, og har afsat ekstra ressourcer til 

dette. 

De omkring 100 frivillige på Fermaten er en stor del af spillestedets identitet og en kæmpe ressource for os. 

I 2018 har vi arbejdet med at knytte de frivillige endnu tættere på Fermatens administration, og udvikle de 

frivilliges kompetencer på flere fronter. Der har været førstehjælpskurser, alle teknikere er blevet undervist 

af professionelle lyd- og lysteknikere, og vores ledere, frivillige sammen med ansatte, har været gennem et 

lederkursus hos Muskelsvindfonden. Det har resulteret i nye indsigter og tiltag, som kan forbedre og løfte 

arbejdsmiljøet, og gøre det endnu bedre at komme på Fermaten for både musikere, publikum og frivillige. 

Det arbejde fortsætter vi i 2019, da vi kan mærke, at det giver et stort løft i engagement og motivation 

blandt både frivillige og ansatte. 
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Bestyrelsens mål for Fermaten i 2018 var følgende: 

• Lejlighed udfases fra administrationen og udlejes

• Nyt administrationsområde med Backstage 2

• Ny scene 2, Tuborg Lounge

• Investering i ny teknik på Fermaten

• Fortsat stram økonomisk styring

• Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige

• Videreudvikling af markedsføringsstrategien

Den nye Lounge Scene er ved årsskiftet under etablering og forventes at stå klar omkring i foråret 2019. De 

resterende mål er nået til fulde. 

Det er bestyrelsens vurdering, at de faglige mål, der er opstillet i Fermatens rammeaftale, er nået tilfredsstil

lende i 2018. Der har været afholdt flere koncerter end det antal, der står i aftalen. Vi mangler en enkelt K3 

koncert for at opfylde aftalens Kl, K2 og K3 koncerter, men har til gengæld afholdt flere koncerter indenfor 

de øvrige kategorier. Samtidig er der som nævnt iværksat en række initiativer, der støtter op om Fermatens 

mission ifølge rammeaftalen, nemlig at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lo

kalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

1.2. ØKONOMISK RESULTAT 

Resultatet for 2018 lyder på minus TDKK 461. På trods af et negativt resultat vurderer ledelsen og bestyrel

sen, at det økonomiske resultat i 2018 er tilfredsstillende. 

Vi havde en del planlagte investeringer, som er blevet gennemført i 2018, og som har påvirket årets resultat: 

Opgradering af teknisk udstyr: Efter en test af tre udvalgte lydsystemer, valgte vi at investere i et system af 

mærket L' Acoustic, som blev installeret på Fermaten henover sommeren. Det har betydet en væsentlig for

bedring af koncertlyden i salen, og i særlig grad har det forbedret lyden på vores balkon, som tidligere var 

præget af en mangelfuld dækning. I forbindelse med installeringen fik vi trukket nye digitale kabler til scenen, 

så vi i dag har et opdateret setup, der er nemt at arbejde med og opfylder de ønsker og behov, musikere og 

teknikere har, når de skal spille på Fermaten. Derudover fik vi i 2018 udskiftet vores lyspult til en ny tidssva

rende og ergonomisk model, og vi fik opgraderet vores sceneudstyr med bl.a. nye scenepodier, hvilket har 

forbedret arbejdsforholdene for vores frivillige sceneteknikere. 

Forbedring af publikums adgangsforhold: I 2018 arbejdede vi på at optimere vores entre- og garderobefaci

liteter, og vi har i den forbindelse investeret i nye trådløse billetscannere samt en forbedret indretning af 

indgang og garderobe. Resultatet er, at publikum oplever mindre kø ved billetscanning og kortere ventetid i 

garderoben ved store koncerter. 

Ombygning af kontorfaciliteter: I september 2018 flyttede Fermatens kontor ind i nye lokaler i nabobygnin

gen. Udover en generel opgradering af vores kontorfaciliteter, har det skabt en øget synlighed i bybilledet, 

og vi oplever at flere kommer ind på kontoret. Det nye kontor er indrettet, så det kan benyttes som "Backs

tage 2" til supportbands. 

Etablering af Lounge Scene: I efteråret 2018 gik en flok af Fermatens frivillige i gang med at nedbryde det 

gamle kontorlokale på første sal, og efterfølgende gik håndværker i gang med at ombygge lokalet til den nye 

Lounge Scene. Vi forventer som nævnt, at kunne tage de nye lokaler i brug i foråret 2019. 
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Fermaten ejer en lejlighed, der ligger lige ved siden af spillestedet. Det er en lejlighed, der blev købt i 2012 

på grund af støjgener og klager fra den tidligere ejer. Lejligheden blev renoveret i 2018 og støjgenerne mini

meret, og den er i dag lejet ud. 

Fermaten har en række hensættelser i regnskabet, som skal dække fremtidige udgifter til vedligeholdelse af 

bygningen samt til udskiftning af blandt andet teknisk udstyr, således at vi løbende kan holde huset opdate

ret. 

I forbindelse med køb af det nye lydanlæg i 2018 og salg af det gamle, har vi tilbageført de hensættelser, der 

vedrørte det gamle anlæg, og hensat til det nye. Det har betydet en positiv regulering af vores hensættelser, 

da vi fik en god pris på det gamle anlæg, og nettoudgiften derfor ikke blev så stort som forventet. 

Fermatens hensættelser beløber sig i alt til TDKK 1.658, og er specificeret i note 15 i regnskabet. 

1.3. ØKONOMISK BALANCE 

Fermatens økonomi kan aflæses i det udspecificerede regnskab. I runde tal ser det ud som følgende: 

Omsætningsaktiver 4.031 

Kortfristet gæld 1.979 

Likvid egenkapital 2.052 

Heraf hensættelser 1.658 

LIKVID EGENKAPITAL REST 394 

Anlægsaktiver 5.908 

Langfristet gæld 3.053 

"MURSTENS" EGENKAPITAL 2.855 

EGENKAPITAL I ALT 3.249 

1.4. PLANLAGTE INVESTERINGER I 2019: 

Det største investeringsprojekt for Fermaten i 2019 er etablering af den nye Lounge Scene. En del af udgif

terne er afholdt i 2018, men størsteparten vil ligge i 2019. Udover selve ombygningen af lokalet skal der 

bygges et sceneområde til små akustiske koncerter, der skal etableres bar, indkøbes inventar med videre. 

Derudover skal der bruges en del ressourcer på markedsføring, så publikum, sponsorer og samarbejdspart

nere bliver bekendt med de nye muligheder. 

Derudover arbejder vi løbende med udvikling af Fermatens publikumsfaciliteter, og i 2019 vil det især være 

udvikling af baren i salen, der vil have vores fokus. I forbindelse med nyt øl-anlæg og et større udvalg i baren 

har vi behov for mere lagerplads. Vi har derfor planer om at nedlægge det nuværende rygerum, og ombygge 

lokalet, som en udvidelse af lageret. Vi vurderer, at tiden er moden til at gøre Fermaten røgfrit. 
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2. MÅLRAPPORTERING

2.1. OVERSIGT OVER ÅRETS MÅLOPFVLDELSE 

Opgave/ indsatsområde Resultatmål Må !opfyldelse 

Små koncerter (Kl) Øget opmærksomhed omkring vækstlaget OPNÅET 

Flere gæster til Kl-koncerter OPNÅET 

Øget interesse og aktivitet i vækstlaget i lokalområdet. OPNÅET 

Øget interesse for at spille originalmusik blandt lokale, OPNÅET 
unge musikere. 

Mellemstore koncerter (K2) Et godt og bredt udvalg af koncerter med mellemstore OPNÅET 
artister på Fermatens program. 

En række interessante udenlandske ikke-mainstream OPNÅET 
navne på programmet. 

Tilfredshed blandt det brede publikum. OPNÅET 

Tilfredshed blandt de artister, der besøger Fermaten OPNÅET 

Store koncerter (K3) Fermaten skal kunne tiltrække et interessant navn el- OPNÅET 
ler et interessant set-up til en open-air koncert hver 
sommer. 

Billetsalget og synligheden for Fermatens K3-koncer- OPNÅET 
ter skal række ud til hele regionen. 

Billetsalget skal være stigende ud fra artistens potenti- OPNÅET 
ale 

Fermatens frivillige skal fortsat synes, det er givende OPNÅET 
at afvikle de store koncerter. 

Udvikling af musiklivet Et fortsat og udvidet samarbejde med lokale musikfor- OPNÅET 
eninger og arrangører af tiltag, der styrker vækstlaget. 

Igangsættelse af nye projekter, der styrker vækstlaget OPNÅET 
i lokalområdet. 

Et stærkt vækstlags-miljø samt en øget, mangfoldig in- OPNÅET 
teresse for at spille originalmusik. 

Et samarbejde med nye musikmiljøer i området. OPNÅET 

Publikumsudvikling, Undervisningsprojektet skal gennemføres med mindst OPNÅET 
markedsføring og en efterskole eller højskole i lokalområdet. 
kommunikation 

En øget synlighed i regionen og dermed en målbart DELVIST OP-
øget publikumstilstrømning fra de omkringliggende NÅET 
byer 
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2.2. UDDYBENDE ANALYSE OG VURDERINGER 

2.2.1. FERMATENS KONCERTER (Kl, K2 & K3) 

Operationelt mål/ 
R 2014 R 2015 

nøgletal 

Kl koncerter 46 44 

K2 koncerter 49 55 

K3 koncerter 20 22 

Koncerter i alt 115 121 

Billetsalg I alt 17.584 15.827 

R 2016 

56 

64 

20 

140 

15.254 

R 2017 B 2018 R 2018 B 2019 B 2020 

53 42 55 42 42 

67 53 71 53 53 

24 15 14 15 15 

144 110 140 110 110 

17.703 16.500 15.089 16.500 16.500 

Fermaten præsenterede i 2018 et bredt og alsidigt program med rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. I 

alt afholdte vi 140 koncerter, hvilket er en del flere end de 110 koncerter, der er angivet som målet ifølge 

Fermatens rammeaftale 2017-2020., heraf var en del af koncerterne kortere vækstlagskoncerter eller sup

portkoncerter med lokale talenter. Antallet at koncerter i 2018 ligger på niveau med 2016 og 2017, og det er 

bestyrelsen forventning, at Fermaten vil kunne fastholde dette niveau de kommende år. 

I alt var der 15.089 betalende publikummer ved Fermatens koncerter i 2018, hvilket er på niveau med 2016, 

men færre end i 2017, hvor vi havde en del flere K3-koncerter på programmet. Forklaringen på dette er 

blandt andet, at flere store artister vælger at lægger deres koncerter hos MCH, som har en væsentlig større 

kapacitet, og derfor kan sælge flere billetter. Det gælder eksempelvis Queen Machine, som gennem flere år 

har spillet udsolgte koncerter på Fermaten, samt Phlake og Carpark North, der ligeledes begge valgte at spille 

i MCH i 2018. 

Det er en væsentlig del af Fermatens profil at præsentere smalle og skæve genrer samt vækstlagskoncerter 

med danske og internationale kunstnere, som vi vurderer har udviklingspotentiale og kunstnerisk niveau. 

Disse koncerter kan give publikum en særlig musikoplevelse, der ikke kan findes mange andre steder i vores 

område. Vi ved, at vores publikum kommer langvejs fra for at opleve koncerter på Fermaten indenfor smalle 

genrer, og vi er bevidste om, at det er vores opgave som regionalt spillested at tilbyde dette til publikummet 

i det midt- og vestjyske område. Det er her mange af vores Kl koncerter har deres berettigelse. 

K2 koncerterne repræsenterer bredden i Fermatens musiktilbud, og mange koncerter med etablerede dan

ske navne falder inden for denne kategori. De mellemstore koncerter har i 2018 også været koncerter med 

udenlandske navne inden for ikke-mainstream genrer eksempelvis den amerikanske bluesguitarist Ron 

Hacker eller den skotske folk-gruppe Barluath. 

Fermaten har ikke haft så mange K3-koncerter i 2018 som forventet. Der har været flere koncerter, der har 

solgt over 250 billetter, men altså ikke ramt de 300, der definerer en K3-koncert. Som allerede nævnt, er 

konkurrencen stor på populære navne, og vi oplever, at de store artister ofte spiller mange koncerter, også i 

vores område. Vi har dog stadig haft mange populære koncerter, og oplever at publikum såvel som artister 

anser Fermaten for at være et særdeles attraktivt sted for koncerter i den størrelse. 

På denne baggrund anses de opstillede mål for Fermatens koncerter (Kl, K2 & K3) for opfyldte. 
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2.2.2. UDVIKLING AF MUSIKLIVET, HERUNDER VÆKSTLAG OG SMALLE GENRER 

I 2018 har vi haft 11 koncerter på programmet, der kan betegnes som vækstlagskoncerter, blandt andet 

Fribytterdrømme, Feridah Rose og The Boy That Gat Away samt 14 vækstlagsbands, der har spillet support 

for etablerede navne, som eksempelvis At Ease, der varmede op for bassisten Ida Nielsen og den lokale sang

skriver George Lukas, der varmede op for Rasmus Walter. Det er vigtigt for os, på den måde at give unge 

bands erfaring og gode oplevelser med at optræde på en professionel scene. 

Derudover har vi arbejdet med det lokale vækstlag gennem de nævnte Open Mie-koncerter i samarbejde 

med Scene 7. Dette projekt har skabt et lokalt netværk og opmærksomhed omkring vækstlaget, og vi kan 

tydeligt mærke en stigende interesse for dette både blandt musikere og publikum. Som et resultat af denne 

interesse har vi sat gang i et stort projekt, der skal bidrage til videre udvikling af vækstlaget med både regio

nalt, nationalt og internationalt perspektiv. Projektet er opstartet i 2018, men foldes for alvor ud i 2019, hvor 

vi 8. februar 2019 relancerede vækstlagskoncerterne under navnet "Frekvens", med en koncert med 3 vækst

lagsbands for knap 150 publikummer - primært helt unge, som vi ellers har svært ved at nå. For at nå ud til 

målgruppen og finde de rigtige bands, har vi indledt et samarbejde med ung musiker fra byen, der kender 

vækstlagsmiljøet indefra, og har taget opgaven at stå som Fermatens koordinator på denne del af projektet. 

Frekvens er første ud af fire faser i projektet, hvor vi sætter målrettet ind på forskellige niveauer ift. talent

udvikling. Fermaten har bl.a. taget initiativ til dannelsen af et netværk blandt spillesteder og aktører i det 

midt-vestjyske område, der sammen skal sætte fokus på lokalt/regionalt talentarbejde. 

Et initiativ for de helt unge er projektet "Elever spiller for elever", der har kørt en del år på Fermaten. Hvert 

år samles godt 100 udskolingselever fra 4-5 af byens skoler og spiller for hinanden. Det er en stor oplevelse 

for eleverne, der prøver at stå på en scene og kan inspirere hinanden og det har værdi for skolernes musik

hold, at de har en event, at arbejde hen imod. Vi ved, det er noget, der betyder noget for de unge og skaber 

motivation blandt eleverne. 

De midler, der er afsat til talentudvikling i Fermatens budget, er i 2018 således primært blevet brugt på Open 

Mie-koncerter, udvikling af det nye koncept "Frekvens", omkostninger til supportbands, vækstlagskoncerter 

og markedsføring af de beskrevne vækstlagstiltag. 

Fermatens musikprogram favner bredt og dækker mange genrer - også smallere genrer som metal, worldmu

sik, folk, blues og jazz, og vi har vi to tilknyttede musikforeninger, Midtfolk og MoorJazz, hvis bestyrelser og 

medlemmer fungerer som gode sparringspartnere ift. booking og formidling indenfor hver deres genrer. 

Jazz har et særligt fokus på Fermaten, og vi prioriterer at have jazz-koncerter af høj international kvalitet på 

programmet. I 2018 har vi yderligere taget initiativ til etablering af en ny jazz-festival i samarbejde med Moo

rJazz, Swinging Europe og JazzDanmark. Festivalen vil løbe af stablen første gang i november 2019, og for

målet med festivalen er at styrke miljøet omkring jazzmusikken i hele det midt- og vestjyske område, både 

blandt publikum og musikere. Udover koncerter vil festivalen byde på clinics, artist talks, jazz-dinner og tvær

æstetiske oplevelser med udgangspunkt i jazzmusikken. 

Da Fermaten i februar fik ny spillestedsleder, var det en af hendes mærkesager, at arbejde for en bedre 

kønsbalance på Fermatens scene, hvilket blandt andet blev til følgende overskrift i AOH: "Fermaten får ny 

leder med det samme: Flere kvinder på scenen". Det øgede fokus på kønsbalance afspejles i programmet for 

efteråret 2018 og foråret 2019, hvor over 1/3 af Fermatens koncerter er med kvinder i front, mod knap 1/4 

ved tidligere sæsoner. Vi vil gerne fremadrettet holde denne balance med minimum 1/3 kvindelige artister, 

og samtidig er vi opmærksomme på, at præsentere kvindelige musikere til vores Frekvens-koncerter og øv

rige vækstlags- og udviklingsprojekter, samt til vores Jazz-festival. 

På denne baggrund anses målene for udvikling af musiklivet for opfyldte 
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2.2.3. PUBLIKUMSUDVIKLING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION 

I september 2018 arbejdede Fermaten videre med publikumsudviklingsprojektet Koncertkatapulten, hvor 

elever fra 9. klasse på Sunds-llskov Skole blev inviteret med til at arrangere en koncert på Fermaten. Eleverne 

arbejdede med rapperen Marvelous Mosell, og fik indsigt i markedsføring, afvikling og økonomi omkring af

holdelse af en koncert og skrev efterfølgende en anmeldelse af koncerten, som blev bragt i AOH. Med dette 

projekt rakte vi ud til det helt unge publikum, der fik kendskab til koncertkulturen, samtidig lærte vi en del 

om det unge publikums måde at tænke, agere og arbejde på. 

Vi har også som nævnt indledt et projekt for den ældre målgruppe, hvor vi i samarbejde med områdets æld

recentre og demenskonsulenter tilpassede koncerten til de ældres behov, med plads og personale til at hånd

tere kørestole, og planlagt efter plejecentrenes dagsplan. Det er et projekt, der fortsættes og udvikles i 2019, 

da vi tror på, at liveoplevelsen kan have stor værdi for de ældre, som er en målgruppe, vi ellers ikke ser på 

Fermaten. 

Et anden måde, vi har arbejdet med publikumsudvikling, er ved at knytte andre events til koncerterne. Ek

sempelvis har der i 2018 været musikforedrag, meet'n'greet, akustiske minikoncerter og udstillinger i forbin

delse med Fermatens koncerter, ofte i samarbejde med Herning Bibliotek eller pladeforretningen Respin. 

På Fermaten arbejder vi løbende med at forbedre og udvikle vores markedsføringsstrategi, og i 2018 har vi 

især arbejdet på automatisering af annoncer på digitale og sociale medier og på at optimere vores målretning 

gennem retargeting og look-allike-målgrupper. Denne indsats afspejles i en god opmærksomhed på alle Fer

matens kanaler, en opmærksomhed, der rækker ud i hele regionen. 

Fermaten havde i 2018: 

• 14.314 følgere på Facebook

• 1.632 følgere på lnstagram

• 13.000 nyhedsmedlemmer

• 370 betalende medlemmer

• 1100 modtagere af nyheds-SMS

• 1.034.057 sidevisninger på fermaten.dk

Vi har især arbejdet med at udvikle vores instagram-profil, der er en kanal, vi oplever, vores publikum benyt

ter i stigende grad, og hvor vi er gået fra 1.200 følgere i 2017 til over 1.600 følgere i løbet af 2018. Vi har haft 

god succes med at involvere en gruppe af vores frivillige, der har gode kompetencer og forstår at bruge in

stagram som mediekanal, og producere spændende indhold både før og under en koncert. Det er en udvik

ling, vi arbejder videre med i 2019. 

I 2019 vil vi fokusere endnu mere på "content marketing", hvor vi vil skabe kvalitetsindhold til vores medie

platforme, og blandt andet vil vi arbejde med også at markedsføre Fermaten som spillested og den unikke 

oplevelse, fremfor kun at fokusere på vores koncerter og de optrædende artister. 

På denne baggrund anses målene for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation for opfyldte. 

2.2.4. EKSTERNT SAMARBEJDE 

I 2018 har ledelsen arbejdet målrettet med at vise en mere åben profil for Fermaten, og skabe nye netværk 

- både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Vi arbejder kontinuerligt med at positionere Fermaten som en central aktør i områdets musik- og kulturliv, 

og vi har et rigtig godt samarbejde med mange forskellig lokale institutioner. Mange er allerede nævnt, som 

eksempelvis Scene 7, Swinging Europe, Herning Synger, lokale ældrecentre og Kulturfest Herning. Vi har et 
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tæt og givtigt samarbejde med Herning Kommune og sidder med i et netværk omkring musiklivet i byen, 

"Herning er musik", sammen med bl.a. musikskolen, Den Jyske Sangskole og DMF. 

Også på regionalt og nationalt plan indgår Fermaten i netværk og som samarbejdspartner i forskellige sam

menhænge. Blandt andet deltog spillestedslederen i 2018 i forskellige paneldebatter, som under SPOT Festi

val og ved Tem pis konference om talentudvikling. Begge steder har inviteret spillestedslederen til at deltage 

igen i 2019. Spillestedslederen var også med projektgruppen bag Kulturfest Herning på studietur til Bruxelles 

for at besøge Region Midtjyllands EU-kontor med henblik på at undersøge mulighederne for internationalt 

samarbejde i fremtiden. 

I 2018 har vi påbegyndt et samarbejde omkring talentudvikling, der i første omgang er et jysk-fynsk projekt, 

som Fermaten er med til at udvikle sammen med Tobakken i Esbjerg og Godset i Kolding. Det er planen at 

udvide dette samarbejde i 2019, så vi også involverer spillesteder, der ikke er regionale spillesteder, og på 

Fermaten ser vi dette projekt som en oplagt mulighed for at skabe et stærkt netværk blandt spillestederne i 

det midt- og vestjyske område, og vi vil arbejde videre for at etablere dette samarbejde i 2019. 

På denne baggrund anses målene for eksternt samarbejde for opfyldte 

2.2.5. LEDELSE, ORGANISATION OG OPGAVELØSNING 

Fermatens personale består af 4 ansatte i administrationen, en leder og booker, en økonomiansvarlig, en 

produktionsansvarlig samt en kontorassistent. Derudover har Fermaten næsten 100 frivillig, der udfylder 

mange funktioner, som barpersonale, teknikere, bestyrelse, teamledere, pedeller, fotografer mv. Som alle

rede nævnt har vi i 2018 gennemført en del uddannelsesaktiviteter for at højne personalets kompetencer på 

forskellige områder, som eksempelvis lyd- og lysteknik, ledelse, kommunikation og sikkerhed. 

De frivillige er det vigtigste drivmiddel for Fermatens virke, og en vigtig del af Fermatens brand. 

De er samtidig spillestedets ansigt udadtil overfor både publikum og artister, og det er derfor vigtigt, at der 

er god kommunikation og forståelse mellem ansat og frivilligt personale. 

At forbedre kommunikation og intern forståelse er noget, vi har arbejdet rigtig meget med i 2018. Vi har 

nedsat en række udvalg, der involverer de frivillige i andre opgaver end deres primære funktioner på stedet 

(SoMe-udvalg, musikudvalg, mv.) og vi har gennemført en større spørgeskemaundersøgelse for at afdække 

de frivilliges kultur, kommunikationsbehov og motivation. Undersøgelsens svar afspejler en stor stolthed 

over at være frivillig på Fermaten og et stærkt socialt sammenhold blandt de frivillige 

Undersøgelsen viser, at de 3 væsentligste grunde til at være frivillig er følgende: 

1. At der er et stærkt fællesskab blandt de frivillige

2. At man oplever nogle koncerter, man ellers ikke ville høre

3. Mangfoldigheden blandt de frivillige

Derudover viser undersøgelsen, at det der øger motivationen for de frivillige, er følgende: 

1. Fælles fester og arrangementer

2. Udviklingsmuligheder

3. Anerkendelse og feedback

Den indsigt, vi har fået gennem undersøgelsen, kan vi konkret bruge til at skabe bedre rammer for samarbej

det med de frivillige, blandt andet ved at arbejde endnu mere systematisk med feedback og anerkendelse, 

og ved fortsat at tilbyde de frivillige udviklingsmuligheder i form af uddannelse, involvering og sparring. 

På denne baggrund anses målene ledelse, organisation og opgaveløsning for opfyldte. 
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3. FORVENTNINGER TIL 2019

De tiltag som den nye leder igangsatte i 2018, skal for alvor foldes ud i 2019. Det gælder både i forhold til det 

musikalske program på Fermaten, men især de udviklingsprojekter, der er sat i gang. 

Udover koordinering af byens vækstlagsscene, vil Fermaten som allerede beskrevet arbejde endnu mere med 

talentudvikling i 2019. Som regionalt spillested har vi en position, hvor vi kan bidrage med at samle, udvikle 

og støtte unge musikere, og vi kan tilføre hjælp og sparring fra vores netværk af erfarne kræfter inden for 

miljøet. Dette kan være med til at udvikle og inspirere talenterne, så at de kan vokse musikalsk og blive klar 

til at spille på en større scene. Vi tror på, at dette bedst gøres i samarbejde med andre spillesteder, og for 

Fermatens vedkommende skal dette ende med koncerter i eget hus, men også på andre scener i regionen, 

på andre regionale spillesteder eller måske endda på en international showcase festival. 

Den nye Lounge Scene vil stå færdig i foråret 2019. Der er endnu ikke planlagt koncerter på denne scene, 

men vi vil løbende afholde arrangementer og mindre koncerter på scenen for at præsentere den for forskel

lige interessenter. Lounge Scenen skal bruges som supplement til de koncerter, der er på den store scene, 

eksempelvis spisning før en koncert, et foredrag om koncerten eller en udstilling, der passer til koncerten. 

Mulighederne er åbne. Ved akustiske Kl-koncerter kan det være en mulighed at flytte koncerten fra salen til 

Lounge Scenens mere intime omgivelser. 

Publikumsforhold skal selvfølgelig løbende vedligeholdes og optimeres på Fermaten. I 2019 vil det især være 

forholdene i baren, der skal forbedres, så vi til stadighed kan leve op til publikums forventninger. Vi har alle

rede udskiftet vores øl-anlæg, og det nye system giver nogle nye muligheder for et endnu bedre og bredere 

udvalg i baren. 

Sammen med Herning Kommune og Kulturfest Herning arbejder vi på at få musikken ud til de mindre byer i 

2019. Vi arbejder her med et projekt, der kan give nogle skæve indfald og både udvikle koncertformen samt 

nå ud til et nyt publikum. I 2018 lavede vi en koncert hos en virksomhed, der er sponsor på Fermaten. Det 

var en lidt skæv koncert på en lidt skæv lokation, og denne ide vil vi gerne arbejde videre med under Kultur

fest Herning. 

I 2019 er Fermaten som nævnt medarrangør på en ny jazz-festival på Herning Højskole. Det er en mulighed 

for at præsentere jazzgenren i andre omgivelser og få vist flere sider af genren for et større publikum. Vi har 

forventninger om, at det kan styrke jazzens position i området, og smitte positivt af på Fermatens øvrige 

jazzkoncerter. 

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle og optimere vores markedsføringsstrategi i forhold til annoncering, 

målgrupper, synlighed og branding, så vi opretholder en skarp profil, der passer til vores vision og mission. I 

2019 skal markedsføringsstrategien også underbygge en nytænkning af vores sponsorstrategi og de mulig

heder, den nye Lounge Scene giver os. 

Det er en løbende proces at fastholde, udvikle og motivere de frivillige, samt at sikre at de kender og arbejder 

i overensstemmelse med Fermatens værdier, vision og mission. De kompetencer vores ledere har fået gen

nem uddannelse i 2018, skal foldes ud i 2019, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for de frivilliges 

arbejde på Fermaten. Vi skal derudover fortsat have fokus på kommunikation, uddannelse og motivation i 

forhold til arbejdet med de frivillige. 
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3.2. BESTYRELSENS MÅL FOR 2019 

Etablering af den nye Lounge Scene 

Fortsat stram økonomisk styring 

Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige 

Videreudvikling af markedsføringsstrategien 

Udvikling af vækstlaget i regionen 

Musik ude af huset 

Udvikling af andre arrangementer til Lounge Scenen 

Fra bestyrelsens side skal der lyde et stort TAK for den flotte indsats i 2018 

Tak til Ansatte, Frivillige, Musikforeningerne MoorJazz og Midtfolk, Sponsorer og venner af huset, Statens 

Kunstfond, Herning Kommune, Kunstnere samt Publikum. Med håb om mange gode oplevelser i 2019 

Ove Rytter 

Bestyrelsesformand Fermaten 
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Målrapportering for året 1. januar til 31. december 

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 

Nøgletal for personale 2019 2018 2018 2017 2016 

Personale, fastansatte årsværk ............................. 4 4 3 3 3 

Personale, løstansatte årsværk ............................. 0 0 0 0 0 

Personale, frivillige årsværk .................................. 5 5 5 5 5 

Personale, årsværk i alt 9 9 8 8 8 

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 

Nøgletal for koncertvirksomhed 2019 2018 2018 2017 2016 

Antal små koncerter (Kl) ...................................... 42 SS 42 53 56 

Antal mellemstore koncerter (K2) ........................ 53 71 53 67 64 

Antal store koncerter (K3) ..................................... 15 14 15 24 20 

Antal koncerter i alt 110 140 110 144 140 

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 

Publikum 2019 2018 2018 2017 2016 

Antal betalende publikum, små koncerter (Kl) 1.000 800 1.000 1.191 1.277 

Antal betalende publikum, mellemstore 

koncerter (K2) 6.000 8.089 6.000 6.630 6.700 

Antal betalende publikum, store koncerter (K3) 9.500 6.200 9.500 14.183 11.394 

Antal betalende publikum i alt 16.500 15.089 16.500 22.004 19.371 

Budget Budget 

Nøgletal udenfor rammeaftalen 2019 2018 2018 2017 2016 

Bruttoavanceprocent bardrift ............................... 64,5 66,8 64,1 65,3 64,6 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og leder har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2018 for 
Foreningen Fermaten. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, driftstilskudsloven og dertil 
knyttede bekendtgørelser samt Kulturstyrelsens krav til regnskabsaflæggelse for regionale spillesteder. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

�c/4-r 
Kurt Harboe 

Leder 

,'J3AJUJle__ 
Rikke Andersen 

Mikkel Boni Kjeldsen 
Næstformand 

I! i(gbrechtsen

Rasmus Bang 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Foreningen Fermaten 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fermaten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 

2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt 

driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab samt 

driftstilskudslovens regnskabsregler. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 

udføres på grundlag af bestemmelserne i foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt 

driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010. Vores ansvar ifølge disse 

standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen 

af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Foreningen Fermaten 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 tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Foreningen Fermaten har, i overensstemmelse med reglerne i Kulturstyrelsens krav til regnskab samt 

driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010, som sammenligningstal i 

resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 

2018 og 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 

dvs. udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til regnskab 

samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 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 Foreningen Fermatens evne til 

at forsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere Foreningen Fermaten, instille driften eller ikke har andet realistisk 

alternativ end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, 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 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jvf. reglerne i foreningens 

vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse 

nr. 1701 af 21/12 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 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jvf. reglerne i 

foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende 

bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis 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 besvigelser er højre 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 Foreningen Fermatens 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 rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 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 Foreningen 

Fermatens 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 årsregnskabet eller, hvis 

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 

baseret på det revisions bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions påtegning. 

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Foreningen Fermaten ikke længere kan 

fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi 

udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen 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 

henhold til foreningens vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med 

tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er 

i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter, Kulturstyrelsens krav til revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse 

nr. 1701 af 21/12 2010. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og 

målrapporteringen. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 

den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processor, der understøtter sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. 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 med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 

processor eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 

og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på baggrund af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Herning, den 2 �-V,< 2019

l<åb, CVR nr. 35 65 84 32 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet for foreningen Fermaten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, 

Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse 

nr. 1701 af 21/12 2010.  

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år 

Resultatopgørelsen 

Alle modtagne tilskud fremgår af resultatopgørelsen eller note hertil. Under tilskud indregnes alle de til 

foreningen bevilgede tilskud vedrørende regnskabsåret. 

Væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret. 

Ydelser (renter og afdrag) på pantebreve i forbindelse med køb af ejendommene Smallegade 4 og 
Bethaniagade 17 A 1., Herning, er medtaget under fællesomkostninger. 
Årets afdrag på pantebreve tillægges egenkapitalen. 

Hensættelser til udstyr/vedligeholdelse 

I forbindelse med byggeriet af det nye Fermaten blev ca. 75% af byggeri og driftsmidler finansieret ved 

donationer og statsligt eller kommunalt tilskud. 

De indkøbte driftsmidler er opgjort i et anlægskartotek, og hvert enkelt driftsmiddel er påført et 

anslået antal års levetid. 

Der hensættes årligt et beløb svarende til afskrivning/værdiforringelse pr. år på de respektive 

driftsmidler. 

Alle driftsmidler, der erstatter oprindeligt anskaffede driftsmidler, udgiftsføres principielt i det 

respektive års drift ved anskaffelsen. 

Den akkumulerede hensættelsessaldo indtægtsføres og modregnes på hensættelseskontoen. 

Driften belastes hermed kun med merværdien af et nyindkøb. 

Alle øvrige nyindkøb af driftsmidler udgiftsføres i driften i anskaffelsesåret. 

Afskrivninger 

Anskaffelser af inventar og lignende, der ikke medtages under anlægsaktiver (byggeudgifter), afskrives 

straks i anskaffelsesåret. 

Aktiver 

Anlægsaktiver 

Ejendommen Smallegade 4 m. fl., Herning er indregnet i regnskabet til kostpris pr. 1. januar 2006. 

Alle udgifter til arkitekt, byggeudgifter, inventar og lignende vedrørende nybyggeriet er medtaget 

under anlægsaktiver. Modtaget støtte vedrørende nybyggeriet er modregnet under beløbene. 

Ejendommen Bethaniagade 17 A 1. Herning er indregnet til anskaffelsessum inklusive omkostninger 

ved købet. Ejendommen er afskrevet ekstraordinært i 2013 med kr. 190.700 som følge af betalt 

overpris for ejendommen ved overtagelsen. Der afskrives herefter de kommende 10 år med kr. 35.000, 

således ejendommen herefter er nedskrevet til den belåningsværdi, som kreditgiver har anvendt ved 

købsdatoen på kr. 720.000 
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Anvendt regnskabspraksis 

Bygninger 

Huset Fermaten er efter afslutning af byggeriet gennemgået af rådgivende byggefirma med henblik på 

vurdering af en vedligeholdelsesplan for huset. 

Denne vurdering har resulteret i et årligt vedligeholdelsesbeløb, der skal sikre, at Fermaten 

opretholder sine bygningsmæssige standarder. 

Der er derfor i hensættelsesbeløbet medregnet kr. 82.500 for året 2018 til vedligeholdelsesplanen. 

Alle udgifter til vedligeholdelse der genopretter den oprindelige bygningsstandard, udgiftsføres 

principielt i det respektive års drift ved anskaffelsen/udførelsen. 

Den akkumulerede hensættelsessaldo indtægtsføres og modregnes på hensættelseskontoen. 

Driften belastes hermed kun med merværdien af genopretningen/vedligeholdelsen. 

Alle øvrige forbedringer og vedligeholdelse af bygningen udgiftsføres i driften i anskaffelsesåret. 

Varelager 

Varebeholdninger indregnes til indkøbspriser. 

Debitorer og andre tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnet til bogført værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab efter individuel vurdering. 

Afdrag lån 

Den udarbejdede vedligeholdelsesplan dækker hele Fermaten, der er finansieret med 75% donationer 

og tilskud samt 25% låneoptagelse. 

I driften er udgiftsført de årlig ydelser på lån. 

De årlige afdrag på lån er derfor modregnet i det totale hensættelsesbeløb, idet det antages, at 

Fermaten, når nuværende lån er indfriet, kan optage nye lån svarende til 25% af anskaffelsessummen. 
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Noter 

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 

Note T. kr. 2019 året 2018 T. kr. 2018 året 2017 året 2016 

12 �vrige seillestedsrelaterede udgifter 

Vareforbrug bardrift i alt ....................................... 515 479.006 503 527.766 461.580 

Leje af lys og lydudstyr .......................................... 0 2.271 0 18.331 35.028 

Produktionsomkostninger ..................................... 0 1.080 0 34.073 13.239 

Vedligeholdelse teknik .......................................... 0 34.145 0 18.435 15.741 

Diverse omkostninger musikdrift .......................... 0 2.992 0 9.490 5.450 

Køb af musik, cd og plader ..................................... 0 9 0 75 150 

Udleje og salg af brugt udstyr ............................... 0 -170.020 0 -26.800 -84.457

Diverse nyanskaffelser teknik ............................... 50 716.584 50 14.664 415.805 

Bidrag Tuborgfondet .............................................. 0 -400.000 0 0 0 

Gebyr billetsalg m. m . ........................................... 0 73.810 0 76.704 99.224 

Personaleudgifter og fortæring ............................. 150 165.555 140 185.321 159.135 

Efteruddannelse/studieture personale ................. 70 137.172 20 47.438 99.534 

Dataløn .................................................................. 0 3.108 0 2.028 2.028 

Personaletøj m. m . ................................................ 10 30.381 10 6.132 13.185 

Lys og servietter m.v . ............................................ 0 10.300 0 3.174 14.927 

Køb af glas m.v . ..................................................... 0 7.684 0 4.633 21.443 

Vask af duge og tøj m.m . ....................................... 0 32 0 3.462 0 

Dekoration m. m . .................................................. 0 4.321 0 4.259 4.759 

Leje diverse udstyr ................................................ 0 5.422 0 10.082 10.082 

Licens dankortterminaler ...................................... 0 32.156 0 23.872 17.765 

Abonnement kasseterminaler ............................... 0 18.000 0 18.000 15.000 

Serviceabonnement maskiner .............................. 0 6.652 0 0 2.142 

Vedligeholdelse af maskiner og inventar .............. 0 12.075 0 1.273 4.968 

Nyanskaffelser og udstyr ....................................... 0 6.287 0 25.170 19.667 

Øvrige udgifter ...................................................... 70 0 70 0 0 

Udgifter varebil ..................................................... 20 72.586 20 13.889 12.146 

leasing varebil ....................................................... 26 11.288 60 30.471 35.022 

Telefon .................................................................. 40 18.035 40 19.742 18.808 

Bredbånd ............................................................... 0 15.264 0 13.943 22.549 

Kontorartikler ........................................................ 20 3.579 20 2.027 2.792 

Porto og gebyrer ....................... , ............... , ........... 12 1.216 12 3.680 723 

Aviser og tidsskrifter ............................................. 2 5.114 2 4.517 3.153 

Kontingenter ......................................................... 40 56.680 40 56.965 49.066 

leasing kopimaskine ............................................. 28 36.515 27 38.317 27.860 

leasing plotter ........................................................ 8 0 8 0 0 

Mindre nyanskaffelser .......................................... 20 57.970 20 46.580 20.017 

Forsikring (ansvar, løsøre og best. ansvar) ........... 42 22.708 45 23.262 28.146 

Edb-udgifter ........................................................... 200 237.584 150 218.867 448.167 

Revision og regnskabsassistance (rest tidl. år) ..... 0 18.200 0 0 0 

Revision og regnskabsassistance .......................... 60 44.100 60 67.000 36.500 

Transport 1.383 1.779.863 1.297 1.546.841 2.051.344 
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Noter 

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 

Note T. kr. 2019 året 2018 T. kr. 2018 året 2017 året 2016 

12 �vrige s�illestedsrelaterede udgifter 
Transport 1.383 1.779.863 1.297 1.546.841 2.051.344 

Mødeudgifter bestyrelse m. fl . ............................. 0 15.432 0 16.141 10.669 

Mødeudgifter ........................................................ 50 48.399 90 15.454 37.510 

Madordning personale .......................................... 0 -14.700 0 -10.500 -7.200

Repræsentation/leverandørpleje ......................... 10 8.181 10 15.252 32.587 

Repræsentation gaver og blomster m.m . ............. 0 4.108 0 4.040 671 

Tab på debitorer .................................................... 0 0 0 0 10.000 

Gebyrer bank m.m . ............................................... 0 9.723 0 7.387 8.153 

Dankortanlæg ........................................................ 0 9.592 0 9.592 7.520 

Diverse udgifter ..................................................... 0 3.634 0 0 0 

1.443 1.864.231 1.397 1.604.208 2.151.254 

13 Finansielle udgifter 
Renter SKAT ........................................................... 0 0 0 746 0 

Renter andet ......................................................... 0 6 0 13 0 

0 6 0 759 0 

14 Årets regulering hensættelser 
Hensat fra årets resultat (se note 15) ................... 235 381.978 237 512.670 215.986 

Tilbageført tidligere års hensættelser .................... 0 -573.000 0 0 -134.000

235 -191.022 237 512.670 81.986 

15 Hensættelser 
Hensat ved årets begyndelse ................ ................ 1.849.393 1.234.594 1.152.608 

Hensat af årets resultat ......................................... 381.978 614.799 215.986 

Tilbageført hensættelser ved investeringer .......... -573.000 0 -134.000

0 1.658.371 0 1.849.393 1.234.594 

Hensættelser ultimo s�ecificeres således: 
Hensættelser til lydudstyr, sceneudstyr mv .......... 1.002.371 1.276.393 804.594 

Hensættelse til bygningsrenovering jf. 

vedligeholdelsesplan .... . . . ..................... ......... ....... 559.000 476.000 430.000 

Hensættelse af modtagne tilskud, 

Loungebygge ri. ....................................................... 97.000 97.000 0 

0 1.658.371 0 1.849.393 1.234.594 
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Noter 

Budget Regnskab Budget Regnskab 

Note T. kr. 2019 året 2018 T. kr. 2018 året 2017

16 Anden kortfristet gæld 

Skyldig moms ........................................................ 146.437 132.520 

Periodeafgrænsning sponsorindtægter ................ 57.375 18.625 

Forudbetalt entre til det kommende år ................ 793.944 556.832 

Forudbetalte gavekort .......................................... 12.360 11.460 

Skyldig løn ............................................................. 0 350.000 

Skyldig A-skat m.m ................................................ 44.037 42.908 

Skyldig renter pantebreve ..................................... 15.000 0 

Feriepengeforpligtelse .......................................... 162.513 162.737 

Anden kortfristet gæld .......................................... 146.047 91.271 

0 1.377.713 0 1.366.353 

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for pantebrevsrestgæld, kr. 3.332.467, er der tinglyst ejerpantebreve for i alt kr. 

5.770.000 med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 

udgør kr. 5.907.646. 

Til sikkerhed for hæftelser overfor ejerforening, er der tinglyst pant kr. 15.000 i ejerlejlighed 

Bethaniagade 17 A 1., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør kr. 895.000. 

18 Eventualforpligtelser 

Lejeforpligtelse kopimaskine og plotter udgør pr. 31. december 2018 kr. 77.040. 

Regnskab 

året 2016 

589.064 

37.375 

1.980.775 

12.580 

0 

36.316 

0 

148.030 

67.331 

2.871.471 

Lejemålet Smallegade 12 vedvarer, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne til den 1. i en måned med 

6 måneders forudgående varsel. Lejeforpligtelsen udgør pr. 31. december 2018 kr. 44.075. 

Gældsbrev, kr. 3.000.000 til Region Midtjylland etableret i forbindelse med ombygningen i 2007 er 

rente- og afdragsfrit. Gældsbrevet forfalder til straksindfrielse ved ændring af formålene for 

foreningen, foreningens opløsning eller ved helt samt delvist salg af ejendommen beliggende 

Smallegade 4. 
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