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Ledelsesberetningberetningberetningberetning    2020202020202020
1.1. BERETNING 

2020 blev et anderledes år end forventet på Fermaten såvel som i resten af samfundet. På grund 

af risiko for spredning af covid-19 måtte spillestedet holde lukket for publikum det meste af for-

året, mens efteråret var præget af en konstant hensyntagen til restriktioner og nye rutiner samt 

en stor usikkerhed og krav om tilpasning for både bands, publikum, frivillige og medarbejdere. 

Det var dog også et år, hvor viljen, til at få det til at lykkes, var stor. Når vi ser tilbage på 2020, ser 

vi et skelsættende år, hvor Fermaten har gennemgået en enorm positiv udvikling, hvor foran-

dringsmodet og evnen til at samarbejde er styrket på rigtig mange planer. 

Da Fermaten var lukket ned i perioden fra 12. marts 2020 til start juni stod vi med 31 koncerter, 

der ikke kunne afholdes, og som vi måtte forsøge at flytte til nye datoer. Det lykkedes for langt 

de fleste koncerter, og kun ganske få koncerter måtte i sidste ende helt aflyses. For at sikre spille-

stedet den bedste mulighed for at klare sig økonomisk gennem krisen, blev de fleste medarbej-

dere sendt hjem og huset lukket helt ned. Da det stod klart, at nedlukningen strakte sig over en 

længere periode, begyndte vi at arbejde med andre løsninger for at formidle musikken ud til pub-

likum, blandt andet gennem streaming-koncerter i april og maj måned. Ved de første to koncerter 

præsenterede vi lokal upcomming musik med den elektroniske sangerinde Bløm og singer-song-

writeren Karen Kousgaard. Vi mærkede stor opbakning til disse koncerter, der blev set af hen-

holdsvis 5.000 og 10.000 publikummer. Den sidste koncert var med coverbandet Hit med 

80’erne, hvor omkring 20.000 publikummer så med på aftenen, hvor bandet skulle have spillet 

den traditionsrige årlige koncert på Fermaten. Streaming-koncerterne var gratis at se for publi-

kum, men det var en god markedsføring, gav musikere og teknikere en indtægt og så var det en 

god anledning til at begynde at tænke i nye formater, en erfaring vi kan tage med videre. Ferma-

ten var også med-initiativtagere til planlægning af en række drive-in-koncerter, der dog i sidste 

ende blev overhalet at et nationalt setup, der skete i flere byer.  

Så snart det i juni igen blev muligt at samle et mindre publikum, inviterede Fermaten til en række 

sommerkoncerter med forskellige navne som Rikke Thomsen, Ginne Marker og Go Go Berlin. Der-

udover var vi med i et projekt, hvor vi indbød den elektroniske musiker Stent til et arbejdsophold 

på det lukkede Herningsholm Museum. Det resulterede i ny musik, som vi præsenterer ved en 

koncert under Kulturfest Herning i juni 2021. 

For et spillested, der er drevet af frivillige kræfter i den grad, som Fermaten er, var det en stor 

udfordring at åbne igen med de skærpede krav og restriktioner. Mange frivillige var bekymrede 

og utrygge ved situationen, alle kendte rutiner måtte gentænkes, og behovet for kommunikation 

med både frivillige og publikum var enormt. Heldigvis ændrede stemningen sig, da først vi var i 

gang. Med en stærk fælles indsats fra frivillige og medarbejdere fandt vi os til rette i den nye vir-

kelighed, og det lykkedes at finde tilbage til glæden ved at afholde koncerter på Fermaten.  

Coronarestriktioner i efteråret 2020 gjorde, at Fermatens publikumskapacitet blev sænket fra 

720 til 200 personer på grund af myndighedernes skærpede arealkrav. Dette gjorde det umuligt 

at afvikle de store k3-koncerter i Fermatens sal. Med en ekstraordinær støtte fra kommunen og 

en kæmpe arbejdsindsats fra frivillige, medarbejdere og lokale samarbejdspartnere lykkedes det 

at oprette en midlertidig scene på Terminalen, som er et lokalt kultursted, der normalt benyttes til 

blandt andet parkour og skater-hall. Alt blev bygget op fra bunden: Scene, backstage, barer og 
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indgang. Med plads til 500 publikummer fik vi med Fermaten XL, som det døbtes i medierne, mu-

lighed for på en sikker måde at afvikle de største af efterårets koncerter til stor begejstring for 

både publikum, musikere og frivillige. 

I løbet af året kom Fermaten i mediernes søgelys flere gange. Blandt andet i september da en 

person, der netop havde gæstet en koncert på Fermaten, efterfølgende meldte tilbage, at han 

havde været smittet med covid-19 på tidspunktet for koncerten. Senere igen, da et orkester po-

stede et billede på sociale medier fra en koncert på Terminalen, hvor flere blandt et klappende 

stående publikum ikke bar mundbind. Billedet skildrede et kort øjeblik, før publikum blev mindet 

om retningslinjerne, men skabte stor uheldig opmærksomhed i medierne. Disse episoder er ek-

sempler på det store pres, der var igennem efteråret, på håndtering af koncerter. Heldigvis mær-

kede vi også en stor opbakning fra publikum og en enorm samarbejdsvillighed fra musikbran-

chen, der forhåbentlig bliver en styrke fremover.  

Det var planen, at 2020 skulle være året, hvor vi iværksatte en ny sponsorstrategi, og hvor vi for 

alvor skulle have glæde af Fermatens lounge til både sponsorarrangementer og små intime kon-

certer. På grund at de skærpede corona-pladskrav var det ikke muligt at benytte loungen til of-

fentlige arrangementer, og sponsorarbejdet havde svære kår med den lange periode med ned-

lukning og generel økonomisk usikkerhed. Til gengæld havde loungen stor værdi som ekstra 

backstage-lokale eller ekstra personale-rum, hvilket gjorde det lettere for os at overholde de nye 

afstandskrav.  

I 2020 opgraderede vi desuden medarbejderstaben med hele tre nye ansættelser. Det medvirker 

til, at vi står rigtig stærkt til det fortsatte arbejde med Fermatens vision om at være et dynamisk 

og kompetent kraftcenter i området og i det målrettede arbejde med synlighed, mangfoldighed, 

udvikling og formidling af den rytmiske livemusik i Herning og hele det midt- og vestjyske om-

råde. 

I foråret indgik vi en aftale med den tidligere frivillige, Emil Hartmann, om en elevplads som pro-

duktionstekniker, og i august ansatte vi Katrine Haugaard i en nyoprettet stilling som kommunika-

tionsansvarlig med fokus på markedsføring, sociale medier og sponsorarbejde. Endelig oprettede 

vi i december i samarbejde med Herning Kommune, Herning Musikskole og Swinging Europe en 

stilling som Rytmisk Musikkonsulent, hvor vi ansatte Martin Damgaard. Organisatorisk ligger Mar-

tins stilling hos Fermaten, og hans opgave er at arbejde fokuseret med udviklingen af den rytmi-

ske musik i byen og at sikre et stærkt samarbejde blandt alle i kommunen, der arbejder med ryt-

misk musik.     
Bestyrelsens mål for Fermaten i 2020 var følgende: 

 

- Videreudvikling af markedsføringsstrategi og branding

- Gennemførelse af MOORJAZZ Festival

- Fortsat fokus på talentarbejde

- Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige

- Fortsat stram økonomisk styring

Det er bestyrelsens vurdering, at der er arbejdet fokuseret på at opfylde alle mål, og at det i 2020 

trods udfordringer med covid-19 er lykkedes at udvikle Fermaten på alle de ønskede punkter. Vi 

ser med stor begejstring, at Fermaten er blevet genudpeget som regionalt spillested i 2021-24, og 

vi glæder os til at fortsætte det arbejde, som titlen som regionalt spillested indebærer: At vi igen 

påtager os et ansvar for at formidle rytmisk live-musik af høj kvalitet inden for mange forskellige 
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musikgenrer og at arbejde for, at nye talenter, vækstlag og smalle genrer får gode udviklingsmu-

ligheder.  

1.2. ØKONOMISK RESULTAT 

Resultatet for 2020 lyder på TDKK 170 før hensættelser, og det resultat, vurderer ledelsen og be-

styrelsen, som yderst tilfredsstillende for et år, der var præget af stor usikkerhed. 

Fermaten har modtaget kompensation fra forskellige nationale puljer, der har sikret stedets øko-

nomi i et kriseår. I foråret var flere medarbejdere hjemsendte, og vi fik dækket en del deres løn 

samt dele af vores faste omkostninger. I efteråret sikrede aktivitetspuljen, at Fermaten kunne af-

holde de planlagte koncerter trods udsigt til et lavere billetsalg og et barsalg, der lå langt under 

det forventede niveau. I alt modtog Fermaten i 2020 kompensation fra staten på TDKK 784, 

mens Herning Kommune støttede etableringen af den eksterne scene på Terminalen med et eks-

traordinært beløb på knap TDKK 150. Uden disse støttemuligheder havde Fermaten set ind i et 

markant underskud, der havde efterladt spillestedet i en situation, hvor likviditet og egenkapital 

var kraftigt forringet og Fermaten stærkt svækket i en fortsat usikker tid.  

En del af det årets overskud, stammer fra forskellige planlagte aktiviteter, der ikke kunne gen-

nemføres i 2020. Herunder en ø-tur med alle Fermatens frivillige, der normalt afholdes hvert an-

det år, men som ikke var forsvarlig at gennemføre i 2020. Den forventer vi at afholde i august 

2021, hvis smittesituationen tillader det.  

Fermaten har en række hensættelser i regnskabet, som skal dække fremtidige udgifter til vedlige-

holdelse af bygningen samt til udskiftning af blandt andet teknisk udstyr, således at vi løbende 

kan holde huset opdateret. 

Fermatens hensættelser beløber sig i alt til TDKK 2.123 og er specificeret i note 16 i regnskabet. 

Fermaten bruger mange resurser på talentudvikling, både gennem K1-koncerter med upcoming 

talentnavne, men også gennem en massiv satsning på talentudviklingsprojekter. I 2020 har vi 

alene til Spil Nyt brugt ca. 317.000,- og til Frekvens ca. 90.000,-. En del af beløbet er dog søgt 

hjem gennem andre fonde og puljer, hvilket gør, at vi forventer at kunne løfte vores arbejde med 

talentmiljøet endnu mere de kommende år. 
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1.3. ØKONOMISK BALANCE 

Fermatens økonomi kan aflæses i det udspecificerede regnskab. I runde tal ser det ud som føl-

gende: 

Omsætningsaktiver 4.801 

Kortfristet gæld -2.377

Likvid egenkapital 2.424 

Heraf hensættelser -2.124

LIKVIDLIKVIDLIKVIDLIKVID    EGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITAL    RESTRESTRESTREST 300300300300 

Anlægsaktiver 5.773 

Langfristet gæld -2.685

”MURSTENS””MURSTENS””MURSTENS””MURSTENS”    EGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITAL 3.0883.0883.0883.088 

EGENKAPITAL I ALT 3.388 

1.4. PLANLAGTE INVESTERINGER I 2021: 

I 2021 planlægger vi at opgradere Fermatens udtryk på selve bygningsfacaden. Indtil nu har vi 

haft printede bannere til at pryde facaden mod parkeringspladsen og facaden mod gågaden. Det 

har været en fin, men dyr og ufleksibel løsning, som ikke kan betale sig mere. Derfor er der alle-

rede indhentet tilbud på en løsning med LED-skærme, som vil styrke markedsføringen og gøre 

den mere fleksibel, omstillingsparat og moderne. Derudover vil investeringen i de to skærme 

skære ned på udgifter til trykt materiale til markedsføring, dvs. bannere og artistplakater ved ind-

gangen. Dette taler også fint ind i en udvikling, hvor kravene til spillesteders bæredygtighed og 

tanker om dette, skærpes. 

 Derudover planlægger vi en investering i en stærkere og mere passende grafisk identitet.  
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2. MÅLRAPPORTERING

2.1. OVERSIGT OVER ÅRETS MÅLOPFYLDELSE 

Opgave / indsatsom-

råde 
Resultatmål Målopfyldelse 

Små koncerter (K1) Øget opmærksomhed omkring vækstlaget OPNÅET 

Flere gæster til K1-koncerter IKKE OPNÅET 

Øget interesse og aktivitet i vækstlaget i lokal-

området. 
OPNÅET 

Øget interesse for at spille originalmusik blandt 

lokale, unge musikere. 
OPNÅET 

Mellemstore koncerter 

(K2) 
Et godt og bredt udvalg af koncerter med mel-

lemstore artister på Fermatens program. 
OPNÅET 

En række interessante udenlandske ikke-main-

stream navne på programmet. 
IKKE OPNÅET 

Tilfredshed blandt det brede publikum. OPNÅET 

Tilfredshed blandt de artister, der besøger Fer-

maten 
OPNÅET 

Store koncerter (K3) Fermaten skal kunne tiltrække et interessant 

navn eller et interessant set-up til en open-air 

koncert hver sommer. 

IKKE OPNÅET 

Billetsalget og synligheden for Fermatens K3-

koncerter skal række ud til hele regionen. 
OPNÅET 

Billetsalget skal være stigende ud fra artistens 

potentiale 
OPNÅET 

Fermatens frivillige skal fortsat synes, det er gi-

vende at afvikle de store koncerter. 
OPNÅET 

Udvikling af musiklivet, Et fortsat og udvidet samarbejde med lokale mu-

sikforeninger og arrangører af tiltag, der styrker 

vækstlaget. 

OPNÅET 

Igangsættelse af nye projekter, der styrker 

vækstlaget i lokalområdet. 
OPNÅET 

Et stærkt vækstlags-miljø samt en øget, mang-

foldig interesse for at spille originalmusik. 
OPNÅET 

Et samarbejde med nye musikmiljøer i området. OPNÅET 

Publikumsudvikling, 

markedsføring og  

kommunikation 

Undervisningsprojektet skal gennemføres med 

mindst én efterskole eller højskole i lokalområdet. 
OPNÅET 
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En øget synlighed i regionen og dermed en mål-

bart øget publikumstilstrømning fra de omkring-

liggende byer 

OPNÅET 

En bedre kontakt med det unge publikum og et 

større billetsalg til denne målgruppe. 
OPNÅET 

Eksternt samarbejde Fermaten skal fortsat have et godt samarbejde 

med eksisterende samarbejdspartnere samt have 

skabt gode relationer til de nye samarbejdspart-

nere, som her er blevet nævnt. 

OPNÅET 

Derudover skal Fermaten have gennemført eller i 

det mindste afprøvet de projekter, der er i støbe-

skeen. 

OPNÅET 

Endelig skal Fermaten fortsat være åben overfor 

nye samarbejdspartnere på lokalt, regionalt, nati-

onalt og internationalt plan. 

OPNÅET 

Ledelse, organisation og 

opgaveløsning 
Der skal være et godt miljø for ledelse, medar-

bejdere og frivillige på Fermaten. 
OPNÅET 

God ledelse vil afspejles i stor tilfredshed blandt 

frivillige, artister og publikum på Fermaten. 
OPNÅET 

Fermaten skal være et hus, der fungerer. OPNÅET 

Fermatens bestyrelse 

mål for 2020 
Videreudvikling af markedsføringsstrategi og 

branding 
OPNÅET 

Gennemførelse af MOORJAZZ Festival OPNÅET 

Fortsat fokus på talentarbejde OPNÅET 

Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige OPNÅET 

Fortsat stram økonomisk styring OPNÅET 
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2.2. UDDYBENDE ANALYSE OG VURDERINGER 

2.2.1. FERMATENS KONCERTER (K1, K2 & K3) 

Operationelt 

mål / nøgletal R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 B 2020 R 2020 B 2021 B 2022 

K1 koncerter 56 53 55 47 42 33 47 47 

K2 koncerter 64 67 71 76 53 53 53 53 

K3 koncerter 20 24 14 16 15 12 10 10 

Koncerter i alt 140 144 140 139 110 98 110 110 

Billetsalg I alt 19.371 22.004 15.089 16.040 16.500 9.966 11.000 11.000 

 

På et år med nedlukning i en stor del af foråret og færre supportnavne er vi stolte af, at vi på Fer-

maten formåede at afvikle 98 koncerter og præsentere publikum for et bredt og alsidigt program 

med rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. 

 

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

lagskoncerter med 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 in-

denfor smalle genrer på Fermaten, 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 K1 koncerter har deres berettigelse. I 2020 præsenterede vi blandt andet den anmelderro-

ste jazz-kvartet Slowburn, folksangerinden Ida Wenøe og den græsk/cypriotiske gruppe Ligua 

Franca. I efteråret oplevede vi, at publikums usikkerhed i forhold til corona-situationen i særlig 

grad gik ud over K1-koncertene, der ofte havde et lavere publikumstal end forventet. Publikum 

prioriterede i mindre grad at komme til de små koncerter.  

K2-koncerterne repræsenterer bredden i Fermatens musiktilbud, og mange koncerter med etab-

lerede danske navne falder inden for denne kategori, som eksempelvis i 2020 Hjalmer, Mike An-

dersen og Signe Svendsen. Det er ofte i K2-kategorien, vi præsenterer udenlandske artister in-

denfor ikke-mainstream genrer. Eksempelvis Oysterband fra Canada og Frontm3n fra England, 

der begge nåede at besøge Fermaten inden vi lukkede ned i marts. Stort set alle udenlandske 

koncerter med udenlandske band måtte resten af året flyttes til senere eller helt aflyses på grund 

af corona.  

K3-koncerterne er primært koncerter med store danske navne, som i starten af året var blandt 

andet Alphabeat og L.O.C. Efterårets restriktioner betød, at K3-koncerter ikke kunne afholdes på 
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Fermaten, da kapaciteten blev nedsat til 200 publikummer. Den midlertidige scene på Terminalen 

gjorde det muligt, at vi alligevel kunne afvikle en række K3-koncerter, og her præsenterede vi 

blandt andet Annika Aakjær, Artigeardit, Hugorm samt hele tre koncerter med Jonah Blacksmith. 

Det er vigtigt for Fermatens profil, både i forhold til publikum og artister men også vores frivillige, 

at vi kan præsentere de store artister på Fermaten, og at vi er et attraktivt sted for koncerter i 

den størrelse. Derfor havde scenen på Terminalen stor betydning for, at vi havde et vellykket ef-

terår på trods af store udfordringer. På et normalt år præsenterer Fermaten også nogle udvalgte 

tribute-koncerter, som har stor opbakning i vores område, og hvor publikum typisk kommer i 

større flokke for at høre musik, de kender. Disse koncerter har præg af festaftener og afføder et 

godt barsalg. Med efterårets restriktioner og krav om et siddende publikum valgte vi at aflyse 

disse koncerter i 2020, da de ikke ville leve op til publikums forventninger. 

Vi anser de opstillede mål for Fermatens koncerter (K1, K2 & K3) for opfyldte. 

2.2.2. UDVIKLINGUDVIKLINGUDVIKLINGUDVIKLING    AFAFAFAF    MUSIKLIVET,MUSIKLIVET,MUSIKLIVET,MUSIKLIVET,    HERUNDERHERUNDERHERUNDERHERUNDER    VÆKSTLAGVÆKSTLAGVÆKSTLAGVÆKSTLAG    OGOGOGOG    SMALLESMALLESMALLESMALLE    GENRERGENRERGENRERGENRER 

På Fermaten er vi bevidste om vores ansvar for at sikre og udvikle et godt musikliv i området, og 

i 2020 fik vi for alvor sat gang i række vigtige projekter til styrkelse af det lokale musikliv.  

Frekvens er et projekt, vi startede i 2019, hvor lokale unge fra primært Herning Gymnasium er 

med til at arrangere månedlige koncerter med helt nye, upcoming navne. Frekvens havde stor 

medvind i 2020 både før og efter nedlukningen, hvor omkring 150 unge deltog ved hver Fre-

kvens-koncert. Frekvens er stedet, hvor helt nye lokale bands kan spille deres første koncerter - 

og hvor det unge publikum kan støtte de lokale musikere men også høre koncerter med up-

coming navne fra hele landet. 

Frekvens udviklede sig i efteråret til regionalt projekt, Frekvens Tour, som Fermaten var initiativ-

tager til. I et netværkssamarbejde med ni spillesteder fordelt over hele Region Midtjylland indbød 

vi gennem et open call unge lokale bands til at deltage i et intensivt udviklingsforløb med work-

shops på Fermaten og efterfølgende en tour rundt på de ni spillesteder med tre optrædende 

bands hvert sted. Med et stærkt involverende samarbejde med unge i de forskellige byer opnå-

ede vi på trods af corona-restriktioner en enorm publikumsopbakning til samtlige af de ni koncer-

ter, hvor langt de fleste var udsolgte. Tilbagemeldingerne fra de deltagende bands var enormt 

positive, og alle beskrev, at de havde fået meget ud af projektet, de workshops, de havde delta-

get i samt netværket, der opstod blandt de unge musikere på tværs af kommunegrænser. Fre-

kvens-projektet og netværkssamarbejdet fortsættes og videreudvikles i 2021. 

Et andet vækstlagsinitiativ er projektet Spil Nyt, hvor Fermaten i 2020 opnåede støtte fra Kultur-

samarbejdet Midt og Vest til et pilotprojekt. Med samarbejdspartnere fra især Ikast-Brande og 

Ringkøbing-Skjern kommuner igangsatte vi en målrettet indsats, der skal støtte og motivere børn 

og unge til at skabe og spille original musik. Det blev i 2020 til en pædagogisk film i samarbejde 

med Herning Musikskole og Grobund i Aarhus samt et seminar for musiklærere fra blandt andet 

musikskoler, gymnasier og folkeskoler inden Corona i efteråret satte en stopper for en planlagt 

musikcamp i samarbejde med UngHerning. Spil Nyt-projektet fortsætter som et kultursamar-

bejde-projekt i 2021-24. 

Fermaten er med i arbejdsgruppen bag HerningErMusik-ugen i uge 44, og for anden gang af-

holdte vi i den forbindelse Musikmødet, et dialogmøde om musik på Fermaten. Grundet corona-

restriktioner blev dialogen begrænset, men knap 100 gæster mødte op til et oplæg ved musikfor-

sker Steen Kaasgaard Nielsen fra Aarhus Universitet om musikkens muligheder, samt smagsprø-

ver på forskellig musik fra både Ensemble Midtvest og det lokale unge band, Lava, der var Ferma-

tens repræsentant ved Frekvens Tour. Derudover fik publikum en introduktion til jazzmusikken af 
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musikerne Morten Moesgaard som en forsmag på en række LYT-videoer, der løbende i efteråret 

introducerede publikum til forskellige musikgenrer; punk, jazz, pop, klassisk musik og opera. Som 

en del af HerningErMusik-ugen inviterede Fermaten i samarbejde med Herning Kommune en hel 

landsby til koncert på Fermaten, hvor 25 borgere fra byen Høgild blev kørt i bus ind til Herning 

for at høre HP Lange og Esben Just. 

På Fermaten har vi en del musikforeninger og musikpaneler, der yder sparring og input i forbin-

delse med booking indenfor de smalle genrer. Det gør sig gældende indenfor folk (Musikforenin-

gen Midtfolk), jazz (Moorjazz), metal, indie og elektronisk musik. Udover at komme med sparring 

repræsenterer de involverede også et kernepublikum, de er stærke ambassadører indenfor gen-

ren og er i høj grad med til at formidle koncerterne til den helt rigtige målgruppe. 

MOORJAZZ Festival, Fermatens jazzfestival, som vi afviklede første gang i 2019, måtte på grund 

af corona-restriktioner gentænkes. Vi vurderede, at HH Herning, hvor festivalen skulle have været 

afholdt, var for trang og uegnet til de skærpede afstandskrav, og vi placerede derfor festivalens 

koncerter på andre lokationer i byen, med de største koncerter på Fermaten. Selvom MOORJAZZ 

Festival kun har ét år på bagen, mærkede vi god opbakning fra publikum, og der var en del flere 

gæster til disse koncerter, end vi normalt har til jazzkoncerter. Udover almindelige koncerter med 

navne som Ibrahim Electric og Kira Skov, bød festivalen også på række mere specielle arrange-

menter. Der var en formiddagskoncert med The Kutimangoes på Herning Gymnasium for 200 be-

gejstrede elever, og i samarbejde med LMS spillede Bremer/McCoy skolekoncerter for eleverne 

på to af kommunens skoler. På Musikskolen var der JazzCamp for piger i samarbejde med 

JazzDanmark med en afsluttende koncert på Fermaten, og som en del af Frekvens spillede Girls 

In Airports samt 2 upcoming jazz-orkestre; Caleido og den lokale trio Kosmos for knap 100 unge 

på Fermaten fredag aften. Endelig havde vi søndag en koncert i Gullestrup Kirke, hvor Ljung-

gren/De Waal spillede koncert med MidtVest Pigekor. Som et nyt tiltag optog vi ved de fleste af 

festivalens koncerter en eller flere numre på film, der efterfølgende blev delt på sociale medier. 

Med MOORJAZZ Festival har vi mulighed for at nå ud til en meget bred målgruppe. Børn og unge 

oplever musikken i deres egne rammer, men vi formår også at ramme en bredere målgruppe af 

almindelige koncertgængerne, der tiltales af festivalformatet.  

På Fermaten er vi bevidste om vores ansvar for at medvirke til en god kønsbalance i musikbran-

chen generelt. I koncertprogrammet for 2020 var over 1/3 af koncerterne med kvinder i front, og 

vi vil gerne fremadrettet arbejde for at holde denne balance med minimum 1/3 kvindelige artister. 

Samtidig har vi i 2020 været opmærksomme på at præsentere kvindelige musikere til alle de pro-

jekter, vi har været involverede i, herunder vores Frekvens-koncerter og MOORJAZZ Festival.   

På denne baggrund anses målene for udvikling af musiklivet for opfyldte. 

2.2.3. PUBLIKUMSUDVIKLING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION 

I 2020 har vi arbejdet med forskellige publikumsudviklingsprojekter, der skal sikre, at livemusik på 

Fermaten når ud til så bred en målgruppe som muligt.  

Vi har her et særligt fokus på børn og unge, idet vi mener, at det tidlige møde med musikken kan 

skabe grobund for fremtidens koncertgængere. I 2020 indgik vi derfor i en arbejdsgruppe med 

Herning Kommune, LMS og en repræsentant for musiklærerne i kommunen, hvor opgaven lyder 

at sikre, at alle skolebørn i kommunen oplever en professionel koncert hvert år. Fermatens bidrag 

består i lægge hus til en række koncerter, men også i aktivt at finde samarbejdspartnere og eks-
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tra koncertmuligheder, så vi når ud til alle børn i Herning Kommunen. Igen satte corona en stop-

per for projektets fulde udfoldelse, men vi nåede at afholde flere skolekoncerter på Fermaten, og 

arbejdet fortsætter fremover. 

Vi har tidligere oplevet, at vil kunne have svært ved at tiltrække det unge publikum i alderen 17-

25, som måske ikke så Fermaten som deres sted og som var svære at ramme med vores mar-

kedsføring. Gennem Frekvens og gennem projektet “Wider Music”, hvor vi inviterer musikklasser 

fra det lokale gymnasium ind til smalle koncerter indenfor genrer, de ikke naturligt ville søge, har 

vi formået at opbygge en stærkere relation til gymnasiesegmentet og den unge målgruppe, som 

ofte besøger Fermaten og derigennem får gode koncertoplevelser og lærer at gå til koncerter 

som en naturlig del af deres kulturforbrug.  

Fermaten har et mål om, at tilbyde koncerter til et mere udsat publikum, herunder til udviklings-

hæmmede gennem de 4 årlige LEV Disko og til det ældre publikum med koncerter særligt for 

plejecentre. Dette mål har på grund af corona ikke være muligt at opfylde i 2020, hvor LEV Disko 

har været aflyst og de ældre isolerede på plejecentrene. Som andre aktiviteter, forventer vi at 

genoptage denne indsats, så snart smittesituationen tillader det.   

Vi arbejder løbende med at forbedre og udvikle vores markedsføringsstrategi, og i 2020 har vi 

som nævnt opgraderet vores markedsføringsindsats ved at ansætte en kommunikationsansvarlig, 

der arbejder målrettet med at optimere kommunikationen på alle platforme.  

Vi arbejder hele tiden for at være stærkt repræsenteret på alle relevante kanaler, herunder vores 

hjemmeside, Facebook, Instagram mv. Arbejdet er, med ansættelsen af Katrine Haugaard, blevet 

intensiveret, og allerede i månederne fra august til december så vi en udvikling, hvor både kom-

munikationen og det grafiske udtryk på tværs af kanaler blev mere strømlinet. Der arbejdes fort-

sat intenst med annoncering på Facebook og Instagram, da vi oplever et boost i billetsalg, når de 

udarbejdede kampagner kører. Her benytter vi os af specifik målretning mod vores tidligere gæ-

ster, og når desuden ud til en større gruppe via retargeting og lookalike-målgrupper. Vi er således 

med til at fastholde det eksisterende publikum samtidig med, at Fermaten får opmærksomhed, 

som rækker ud i hele regionen og tiltrækker nye besøgende. 

Markedsføringen er ligesom mange andre ting blevet mødt af udfordringer i 2020. Corona-situa-

tionen har gjort, at alle kommunikationsindsatser har været i en ufrivillig limbo, hvor hverken gæ-

ster, frivillige, ansatte eller artister på forhånd vidste, om restriktionerne ville spænde ben for af-

holdelsen af koncerter. Det har derfor i flere tilfælde været vanskeligt at reklamere for koncerter, 

der dagen efter kunne blive flyttet eller helt aflyst. Derudover blev vores kanaler i høj grad brugt 

til en form for ”krisekommunikation”, hvor langt størstedelen af arbejdet handlede om at infor-

mere vores gæster om retningslinjer ved afholdelse af koncerter og desuden et forsøg på at for-

klare, hvordan man stadig kunne gå til koncerter på Fermaten – trygt og sikkert, på trods af co-

rona. 

Fermaten havde i 2020: 

- 15.868 følgere på Facebook

- 2081 følgere på Instagram

- 11.811 nyhedsmedlemmer

- 1100 modtagere af nyhedssms

- 780.000 sidevisninger på fermaten.dk
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Antallet af følgere på både Facebook og Instagram er steget fra 2019 til 2020, hvilket må beteg-

nes yderst positivt i lyset af, at spillestedet har været lukket i en så stor del af året. Antallet af ny-

hedsmedlemmer er derimod faldet fra 2019 til 2020, og derfor har vi i efteråret igangsat en særlig 

indsats, hvor nyhedsbrevet udvikles for at skabe kvalitetsindhold for læserne af vores nyheds-

brev. Vi forventer, at vi fremover vil kunne tiltrække flere læsere ved hjælpe af godt indhold og en 

målrettet indsats på området. Når man kigger på sidevisninger på fermaten.dk, så ser man, at ak-

tiviteten daler i den periode, Fermaten har været lukket ned. Det er helt forventeligt. Hvis man ser 

på gennemsnittet, ville vi have nået over 1 mio. som normalt, hvis ikke vi havde været lukket ned. 

Desuden har ny teknologi gjort det sværere at tracke folk, når de besøger siden, og derfor for-

ventes tallene at være højere, end det man ser ovenfor. 

Via corona-situationen har vi dog også fået mulighed for at positionere os som et omstillingspa-

rat og hurtigt tænkende spillested. Ved etableringen af Terminalen gjorde en øget markedsføring 

og omtale af initiativet, at Fermaten nåede ud over bygrænsen ved blandt andet at medvirke i tv-

indslag og avisartikler. Derudover har vi på vores sociale mediet, på vores hjemmeside og i vores 

nyhedsbrev fortalt den gode historie om kultursamarbejdet, som gjorde Fermaten XL muligt, og 

vi tror på, at det vil efterlade et positivt aftryk, når corona-situationen er lagt bag os. 

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

opfyldte. 

2.2.4. EKSTERNT SAMARBEJDE 

Samarbejde og netværk er en væsentlig del af Fermatens strategi - både lokalt, regionalt, natio-

nalt og internationalt. Vi indgår samarbejde i alle de sammenhænge, der giver mening for os eller 

vores samarbejdspartnere, og 2020 bød på gode samarbejdsrelationer med mange forskellig lo-

kale institutioner, herunder Kulturelt Samråd, Scene 7, UngHerning, Swinging Europe, Ungdoms-

huset Kontrast, Biblioteket, DMF, Vinylbutikken ReSpin, Musikforeningerne Midtfolk og Moorjazz, 

Herning Operafestival, Herning Teater og mange andre. Vi har et tæt og givtigt samarbejde med 

Herning Kommune og deltager aktivt i netværket HerningErMusik og i projektgruppen bag Kul-

turfest Herning. Vi samarbejder med JazzDanmark om Moorjazz Festival og vinterjazz, og som 

nævnt med LMS ifht. at give skoleelever koncertoplevelser på Fermaten.  

Særligt i forhold til vores fokus på udvikling af vækstlagsmiljøet ser vi en stor fordel i et regionalt 

samarbejde. Vores Frekvens Tour er et projekt, der stækker sig over hele den midtjyske region fra 

Grenaa i øst til Ringkøbing i vest. Det er et netværk, der fokuserer på erfaringsudveksling blandt 

spillesteder og på udvikling af lokalt talentmiljø samt konkret udveksling og støtte af de talent-

bands, der udspringer i vores lokalområder. Projektet er med til at støtte, udvikle og udbrede vo-

res eget lokale talentudviklingsarbejde og sikre, at vores lokale talentbands kan komme ud og 

spille i andre byer. Samtidig skaber det et netværk blandt unge musikere og musikarrangører i 

hele regionen, der kan være med til at styrke musikmiljøet i hele regionen.  

Spil Nyt er som nævnt et andet netværksprojekt, der fokuserer på alle, der arbejder med unge og 

rytmisk musik i de syv kommuner, der er en del af Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland. I net-

værket inviterer vi spillesteder, kulturhuse, musikskoler, MGK og andre, der underviser unge i mu-

sik. Målet med netværket er at udvikle det lokale/regionale musikmiljø og at motivere de helt 

unge til at skrive og spille originalmusik.   
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Vi ser et kæmpe potentiale i at samarbejde med mange forskellige aktører og på rigtig mange 

områder - ikke mindst når det kommer til opgaven, der handler om at udvikle det lokale musik-

miljø. Derfor var Fermaten medinitiativtager til at få oprettet en ny stilling som rytmisk musikkon-

sulent i Herning Kommune. Opgaven for musikkonsulenten er netop at sikre et stærkt samarbejde 

mellem alle aktører i området, der arbejder indenfor den rytmiske musik, og vi tror på, at der er et 

stort potentiale for at styrke den rytmiske musik ved at identificere og kende aktører og agere 

løftestang for et stærkt samarbejde.   

På denne baggrund anses målene for eksternt samarbejde for opfyldte.  
2.2.5. LEDELSE, ORGANISATION OG OPGAVELØSNING 

 

Fermatens personale består ved udgangen af 2020 af 8 ansatte i administrationen, en leder og 

booker, en økonomiansvarlig, en kommunikationsansvarlig, en produktionsansvarlig, en tekniker-

elev, en kontorassistent (20 timer), en projektmedarbejder (10 timer), der fokuserer på vores ta-

lentudviklingsprojekter samt en rytmisk musikkonsulent (20 timer), der arbejder med samarbejde 

på tværs af kommunen. Administrationen er for alvor blevet opgraderet i 2020, og vi står stærkt 

til at kunne løse de opgaver og udfordringer, der vil opstå i den kommende tid ovenpå coronaen. 

Vi har en vigtig kommunikationsopgave, når vi skal have publikum trygt tilbage på spillestedet, 

hvorfor det er vigtigt, at vi nu har en dedikeret medarbejder, der kompetent og professionelt kan 

fokusere på opgaven. Vi har to projektmedarbejdere, der kan løfte vores projekter og tage ansva-

ret for at fortsætte den gode udviklingsproces, Fermaten har været med til at igangsætte i lokal-

området og regionalt.  

Udover de ansatte i administrationen har Fermaten næsten 100 frivillige, der udfylder mange 

funktioner, som barpersonale, teknikere, bestyrelse, teamledere, pedeller, fotografer mv. Mange 

frivillige er derudover tilknyttet ekstra funktioner, som ledelse eller sparringsgrupper indenfor for-

skellige musikgenrer. Det er vigtigt for os at inddrage de frivillige i mange dele af spillestedets 

virke. De frivillige er på mange måder Fermatens ansigt udadtil og vores ambassadører ude i lo-

kalområdet. Derfor gør vi meget ud af løbende at orientere og inddrage de frivillige i de af Fer-

matens opgaver og projekter, der ligger udenfor de almindelige koncerter på Fermaten. Nedluk-

ning, corona og mange nye retningslinjer i 2020 gjorde det ikke nemmere at være frivillig. Mange 

var usikre og følte det som et pres at skulle håndtere de mange nye krav og retningslinjer. Derud-

over måtte vi i 2020 aflyse den planlagte fælles “Ø-tur” for alle frivillige, sætte et midlertidig stop 

for vores uddannelsesaktiviteter og der blev sat begrænsninger for fester efter koncerter og soci-

ale arrangementer. Alligevel mærker vi en stor opbakning fra de frivillige, der løser de nye opga-

ver med stort engagement og dygtighed, og der er heldigvis ikke flere frivillige end på et normalt 

år, der har forladt Fermaten i 2020.  

På denne baggrund anses målene ledelse, organisation og opgaveløsning for opfyldte 
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3. FORVENTNINGER TIL 2021

2021 vil stadig være et år, der i høj grad er præget af corona-situationen. Ved generalforsamlin-

gens afholdelse i juni har spillestedet kun været åbent for offentlige koncerter en måned, og der 

er stadig stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser coronaen vil have resten af året.  

Vi forventer, at kunne afhold de fleste af de koncerter, der blev flyttet i foråret, men det er klart, 

at det lægger stort pres på huset, at skulle holde mange ekstra koncerter. Omvendt mærker vi, at 

vores frivillige er ivrige efter at kommer igang igen, og vi har planlagt en mere aktiv sommerperi-

ode, end vi har på et normalt år har på Fermaten. 

Billetsalget har være stort set ikke-eksisterende i foråret 2021, hvor publikum har være ekstremt 

tilbageholdende i forhold til både forårets og efterårets koncerter. Vi tror, det lave billetsalg bun-

der i, at publikum ikke magter flere aflysninger og flytninger af billetter, og derfor afventer en 

mere sikker situation, før der købes billetter til fremtidens koncerter. Som i 2020 er det især til de 

mindre koncerter, vi oplever et meget afventende publikum, hvorimod der er et vist, omend min-

dre end normalt, billetsalg til de større koncerter. Vi håber og tror på, at der kommer en normali-

sering i løbet at efteråret, hvor vi igen kan afholde øge kapaciteten fra de 200 publikummer og 

på et tidspunkt igen kan afholde koncerter med et stående publikum.  

Den fortsatte alvorlige situation giver naturligvis anledning til en del usikkerhed omkring resulta-

tet i 2021. I 2020 var økonomiske hjælpepakker en vigtig årsag til, at vi opnåede et pænt resultat, 

men eftersom der tales om en udfasning af denne hjælp, står vi i en situation, hvor vi ikke forven-

ter at kunne leve op til rammeaftalen i forhold til publikumstal og afholdte koncerter. Fermaten 

har fortsat en sund økonomi, og det giver os ro i maven og en tro på, at spillestedet kommer 

godt igennem endnu et kriseår. 

Vi ser med spænding frem til et år, hvor vi kan få endnu mere fart på vores arbejde med talentud-

vikling i Herning by, kommune samt i hele det område, vi dække som regionalt spillested. Med 

projekterne Frekvens, Frekvens Tour og Spil Nyt samt ansættelse af en rytmisk musikkonsulent 

har vi mulighed for og kræfterne til, at kunne arbejde målrettet med at udvikle det lokale talent 

og musikmiljø på rigtig mange planer, og det er vores plan i 2021 at nå endnu bredere ud og ind-

drage endnu flere samarbejdspartnere i dette arbejde. 

Det er vores plan for 2021 at åbne Fermaten mere op mod byrummet, og dermed skabe større 

synlighed i byen og lokalområdet. Det gør vi ved at arbejde mere med vores branding og mar-

kedsføringskanaler, blandt andet med en ny grafisk identitet og moderne infoskærme på husets 

flader, ligesom vi afsøger mulighederne sig nemmere at kunne afholde udendørs koncerten på 

pladsen foran Fermaten. 

Endelig håber vi på, at 2021 bliver året, hvor vi for alvor kan få gavn af vores lounge scene både 

til mindre koncerter og til gode arrangementer for vores sponsorer.  
3.2. BESTYRELSENS MÅL FOR 2021 

 

- Videreudvikling af markedsføringsstrategi og branding

- Fortsat fokus på talentarbejde

- Udvikling og fastholdelse af Fermatens frivillige

- God udnyttelse af lounge og nye sponsortiltag

- Fortsat stram økonomisk styring
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Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Nøgletal for personale 2021 2020 2020 2019 2018

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

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

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

Personale, årsværk i alt 11 11 10 10 9

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Nøgletal for koncertvirksomhed 2021 2020 2020 2019 2018

Antal små koncerter (K1) ...................................... 47 33 42 47 55

Antal mellemstore koncerter (K2) ........................ 53 53 53 76 71

Antal store koncerter (K3) .................................... 10 12 15 16 14

Antal koncerter i alt 110 98 110 139 140

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Publikum 2021 2020 2020 2019 2018

1.000 637 1.000 1.064 800

Antal betalende publikum, mellemstore

koncerter (K2) 6.000 5.099 6.000 8.427 8.089

4.000 4.230 9.500 6.549 6.200

Antal betalende publikum i alt 11.000 9.966 16.500 16.040 15.089

Budget Budget

Nøgletal udenfor rammeaftalen 2021 2020 2020 2019 2018

Bruttoavanceprocent bardrift ............................... 64,2 61,3 65,5 64,7 66,8

Målrapportering for året 1. januar til 31. december

Antal betalende publikum, små koncerter (K1) 

Antal betalende publikum, store koncerter (K3) 
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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning

Bestyrelse og leder har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2020 
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 2020 samt af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. 

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Herning, den  /  2021 

 _________________  ____________________   ______________ 
Mikkel Boni Kjeldsen Ulrich Gorm Albrechtsen Lars Sørensen 

Formand Næstformand Kasserer 

__________________ ____________________ ______________ 
Ove Rytter Thomas Høeg Rasmus Bang 

_________________ ____________________ 
Mette Ullits Sørensen Mark Hedegaard Herskind 

Personalerepræsentant 

LederLederLederLeder    

______________ 
Rikke Andersen 
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Den uafhængige revisors Den uafhængige revisors Den uafhængige revisors Den uafhængige revisors revisionspåtegningrevisionspåtegningrevisionspåtegningrevisionspåtegning    

Til bestyrelsen for Foreningen Fermaten 

Revisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabet    

KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fermaten for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2020, 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 konklusionGrundlag for konklusionGrundlag for konklusionGrundlag 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 revisionenFremhævelse af forhold vedrørende revisionenFremhævelse af forhold vedrørende revisionenFremhævelse 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 2020 medtaget det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2020 og 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt 
revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens 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, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors 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 revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. 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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UUUUdtalelse om ledelsesberetningendtalelse om ledelsesberetningendtalelse om ledelsesberetningendtalelse 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. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering    

Udtalelse om juridiskUdtalelse om juridiskUdtalelse om juridiskUdtalelse om juridisk----kritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk 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. 

Herning, den  /  2021 

Vistisen & LundeVistisen & LundeVistisen & LundeVistisen & Lunde    
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 35 65 84 32 

Lars Brændgaard, MNE-nr. 30207 
Statsautoriseret revisor   
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Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    

GenereltGenereltGenereltGenerelt    
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 

ResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsen    
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 Hensættelser til udstyr/vedligeholdelse Hensættelser til udstyr/vedligeholdelse 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. 

AfskrivningerAfskrivningerAfskrivningerAfskrivninger    
Anskaffelser af inventar og lignende, der ikke medtages under anlægsaktiver (byggeudgifter), 
afskrives straks i anskaffelsesåret.  
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AktiverAktiverAktiverAktiver    

AnlægsaktiverAnlægsaktiverAnlægsaktiverAnlægsaktiver    
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 

BygningerBygningerBygningerBygninger        
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 2020 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 Varelager Varelager Varelager       
Varebeholdninger indregnes til indkøbspriser. 

Debitorer og andre tilgodehavenderDebitorer og andre tilgodehavenderDebitorer og andre tilgodehavenderDebitorer og andre tilgodehavender        
Tilgodehavender indregnet til bogført værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 
forventede tab efter individuel vurdering. 

Afdrag lånAfdrag lånAfdrag lånAfdrag 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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Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Indtægter
1 Statslige tilskud .................................................... 1.600 1.600.000 1.586 1.585.321 1.619.572

2 Kommunale tilskud ............................................... 1.860 2.083.500 1.860 1.841.000 1.808.000

3 Kompensation....................................................... 0 784.092 0 0 0
Regionale udviklingsmidler.................................... 50 53.333 0 0 0

4 Private fonde ........................................................ 0 0 0 0 400.000

5 Sponsorer ............................................................. 600 482.577 473 561.268 511.323

6 Egenindtægter ...................................................... 2.489 2.287.477 4.445 4.316.213 4.373.848

Indtægter fra det regionale spillested, i alt 6.599 7.290.979 8.364 8.303.803 8.712.743

7 Finansielle indtægter ............................................ 0 0 0 0 0

Indtægter i alt 6.599 7.290.979 8.364 8.303.803 8.712.743

Udgifter
8 Løn fastansatte ..................................................... 2.180 1.990.391 1.900 1.559.969 1.553.789

9 Kunstnerudgifter .................................................. 1.950 2.003.518 2.960 2.804.909 2.795.514

10 Rettigheder .......................................................... 135 73.208 135 119.250 121.164

11 Markedsføring ...................................................... 600 274.196 600 436.123 519.158

12 Lokaleudgifter ...................................................... 961 1.217.675 938 1.878.083 1.750.320

13 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter ................... 1.105 1.544.817 1.500 1.624.004 2.434.251

Udgifter fra det regionale spillested, i alt 6.931 7.103.805 8.033 8.422.339 9.174.196

14 Finansielle udgifter ............................................... 10 17.651 20 15.996

Udgifter i alt 6.941 7.121.457 8.053 8.438.335 9.174.202

Årets resultat -342 169.522 311 -134.532 -461.460

Årets resultat disponeres således:
15 Årets regulering hensættelser 244 327.500 255 138.028 -191.022

Overført resultat til egenkapital ........................... -586 -157.978 56 -272.560 -270.438

-342 169.522 311 -134.532 -461.460

Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december
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Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommen Smallegade 4 m. fl., Herning ........... 5.050.000 5.050.000 5.050.000
Udgifter vedrørende nybyggeri ............................. 17.861.403 17.861.403 17.861.403
Udgifter vedrørende loungebyggeri ...................... 0 0 213.947
Udgifter vedrørende nybyggeri (inventar) ............ 1.438.556 1.438.556 1.438.556
Modtagne donationer og tilskud nybyggeri .......... -19.402.260 -19.402.260 -19.551.260
Ejendommen Bethaniagade 17 A 1. ...................... 825.000 860.000 895.000

Anlægsaktiver i alt 5.772.699 5.807.699 5.907.645

Omsætningsaktiver

Varelager ............................................................... 96.750 94.366 67.613
Andre tilgodehavender og forudbetalinger .......... 843.953 547.722 194.942
Debitorer ............................................................... 43.177 189.614 150.863
Kontantbeholdning ................................................ 65.867 45.579 55.190
Bankindestående ................................................... 3.751.594 3.239.775 3.562.822

Omsætningsaktiver i alt 4.801.340 4.117.055 4.031.430

Aktiver i alt 10.574.039 9.924.753 9.939.075

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar ................................................. 3.256.278 3.249.099 3.249.284
Årets resultat ......................................................... -157.978 -272.560 -270.438
Afdrag på pantebreve ........................................... 289.582 279.740 270.253

Egenkapital i alt 3.387.882 3.256.278 3.249.099

Hensættelser

16 Hensættelser.......................................................... 2.123.900 1.796.400 1.658.371

Hensættelser i alt 2.123.900 1.796.400 1.658.371

Gæld

Langfristet gæld

Pantebrevsgæld ejendomme ................................ 2.763.145 3.052.727 3.332.467
Indefrosne feriepenge............................................ 211.467 0 0
Afdrag, forfalder inden for 1 år ............................. -299.794 -289.582 -279.739
Depositum Bethaniagade 17A............................... 10.000 15.000 15.000

Langfristet gæld i alt 2.684.818 2.778.145 3.067.728

Kortfristet gæld

Langfristede gæld, der forfalder inden for 1 år .... 299.794 289.582 279.739
Kreditorer .............................................................. 206.629 169.028 321.426

17 Anden kortfristet gæld .......................................... 1.871.015 1.635.320 1.362.713

Kortfristet gæld i alt 2.377.439 2.093.930 1.963.878

Passiver i alt 10.574.039 9.924.753 9.939.075

Balance pr. 31. december
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Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

1 Statslige tilskud 
Kunstrådets Musikudvalg ifølge fireårig aftale

om Regionalt Spillested ......................................... 1.600 1.600.000 1.586 1.585.321 1.619.572

1.600 1.600.000 1.586 1.585.321 1.619.572

2 Kommunale tilskud 
Herning Kommune ifølge fireårig aftale

om Regionalt Spillested ......................................... 1.860 1.860.000 1.860 1.841.000 1.808.000

Herning Kommune - Kulturaftale til

talentprojekter....................................................... 0 250.000 0 0 0

Heraf periodiseret grundet Covid-19..................... 0 -125.000 0 0 0

Herning Kommune - Tilskud til rytmisk

talentudvikling........................................................ 0 31.000 0 0 0

Heraf periodiseret grundet Covid-19..................... 0 -15.500 0 0 0

Herning Kommune - Tilskud til midlertidig

scene på Terminalen.............................................. 0 83.000 0 0 0

1.860 2.083.500 1.860 1.841.000 1.808.000

3 Kompensation
Aktivitetspulje......................................................... 0 556.761 0 0 0

Lønkompensation................................................... 0 165.478 0 0 0

Kompensation for faste omkostninger.................. 0 61.853 0 0 0

0 784.092 0 0 0

4 Private fonde 
Tuborgfondet.......................................................... 0 0 0 0 400.000

0 0 0 0 400.000

5 Sponsorer 
Sponsorer ............................................................... 545 417.642 400 406.250 432.873

Øvrige tilskud.......................................................... 0 0 0 82.458 0

Kontingent fra medlemmer af Fermaten .............. 55 64.935 73 72.560 78.450

600 482.577 473 561.268 511.323

6 Egenindtægter 
Entréindtægter koncerter ..................................... 1.600 1.444.039 2.300 2.283.534 2.244.420

Garderobeindtægter ............................................. 100 69.332 200 183.604 181.044

Omsætning bardrift ............................................... 589 553.546 1.600 1.472.558 1.441.528

Provision Billetten .................................................. 150 188.560 235 263.577 286.936

Lokaleudlejning ...................................................... 50 32.000 80 91.900 49.500

Udleje og salg af brugt udstyr ............................... 0 0 30 21.041 170.020

Andre indtægter .................................................... 0 0 0 0 400

2.489 2.287.477 4.445 4.316.213 4.373.848

Noter
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Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab

Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Noter

7 Finansielle indtægter 
Renter kreditinstitutter ......................................... 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 Løn fastansatte 
Lønninger til leder.................................................. 600 582.353 550 558.162 499.608

Lønninger til øvrige................................................. 0 1.556.775 1.229.539 1.194.912

Løntilskud til øvrige ............................................... -300 -370.805 -280 -305.974 -280.605

Fri telefon ............................................................... 0 -9.833 0 -6.767 -7.700

Budget lønninger i alt ............................................ 1.800 0 1.530 0 0

Regulering feriepengeforpligtelse ......................... 40 158.143 40 -7.153 86.625

Arbejdsskadeforsikring, ATP og bidrag m.m. ........ 40 60.526 40 58.508 49.699

Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter ..................... 0 13.231 20 33.654 11.249

2.180 1.990.391 1.900 1.559.969 1.553.789

9 Kunstnerudgifter 
Honorarer .............................................................. 1.600 1.590.248 2.450 2.312.153 2.322.004

Honorar dørvagter ................................................. 20 25.500 30 36.250 38.250

Provision booking .................................................. 200 245.037 310 290.274 272.691

Forplejning ............................................................. 100 93.442 130 99.547 104.406

Hoteludgifter, transport og taxa m. m. ................. 30 49.291 40 66.685 58.162

1.950 2.003.518 2.960 2.804.909 2.795.514

10 Rettigheder 
Koda/Gramex afgift ............................................... 135 73.208 135 118.712 120.629

Andre ..................................................................... 0 0 0 538 535

135 73.208 135 119.250 121.164

11 Markedsføring 
Annoncer og reklameudgifter ............................... 0 176.579 0 349.449 421.611

Reklamer Facebook ............................................... 0 38.097 0 40.311 50.606

Programmer og plakater ....................................... 0 29.299 0 36.179 36.628

Andre reklameudgifter .......................................... 0 30.221 0 10.184 10.313

Budget samlet ........................................................ 600 0 600 0 0

600 274.196 600 436.123 519.158
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Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Noter

12 Lokaleudgifter 
Renter pantebrev, Smallegade .............................. 0 109.039 0 117.388 125.411

Afdrag pantebrev Smallegade ............................... 0 213.961 0 205.612 197.589

Ydelse pantebrev ................................................... 323 0 323 0 0

El, vand og varme .................................................. 85 98.408 85 79.378 85.176

Ejendomsskat ejendom Smallegade 4 .................. 68 68.047 68 68.106 67.896

Vedligeholdelse ejendom, inventar og udstyr....... 70 168.469 80 63.733 113.523

Nyanskaffelser inventar/udstyr  ............................ 25 14.005 25 12.252 103.938

Leje af depotrum.................................................... 18 18.000 0 6.000 0

Omforandring hus ................................................. 0 0 0 0 28.800

Lounge.................................................................... 50 37.700 50 1.009.734 0

Tyverialarm ............................................................ 3 7.133 3 3.856 3.000

Rengøring af lokaler .............................................. 80 94.353 80 79.948 80.043

Diverse omkostninger drift af hus ......................... 40 8.273 20 11.909 29.850

Renovation ............................................................. 10 8.013 10 8.373 7.873

Forsikring ejendom Smallegade 4 ......................... 23 26.941 23 25.426 23.851

Husleje Terminalen og MCH................................... 0 146.000 0 0 0

Renter pantebrev, Bethaniagade 17 A 1. .............. 0 4.379 0 5.873 7.337

Afdrag pantebrev, Bethaniagade 17 A 1. .............. 0 75.621 0 74.127 72.663

Nedskrivning (over 10 år) til belåningsværdi ........ 35 35.000 35 35.000 35.000

Ydelse pantebrev ................................................... 80 0 80 0 0

Huslejeindtægt....................................................... -74 -59.650 -74 -60.000 -15.000

Forbrugsindtægter................................................. 0 0 0 -14.400 -3.600

Fællesomkostninger og forbrugsaf-

gifter, Bethaniagade 17 A 1. .................................. 28 34.777 28 14.983 27.842

Ejendomsskat Bethaniagade 17 A 1. ..................... 4 4.587 4 5.078 3.762

Vedligeholdelse Bethaniagade 17 A 1. .................. 0 2.838 5 0 438.551

Husleje, Smallegade 12. ......................................... 62 64.872 62 63.600 39.156

Fællesomkostninger og forbrugsaf-

gifter, Smallegade 12. ............................................ 22 31.015 22 28.720 24.026

Ejendomsskat Smallegade 12. ............................... 4 3.826 4 3.761 3.435

Reparation og vedligeholdelse, Smallegade 12..... 5 2.070 5 29.627 250.198

961 1.217.675 938 1.878.083 1.750.320

13 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 
Vareforbrug bardrift i alt ....................................... 211 214.380 552 519.381 479.006

Leje af lys og lydudstyr .......................................... 5 80.747 5 53.342 2.271

Produktionsomkostninger ..................................... 0 96.793 0 39.092 1.080

Vedligeholdelse teknik .......................................... 30 12.182 30 20.598 34.145

Diverse omkostninger musikdrift .......................... 20 23.184 40 8.296 2.992

Abonnement Spotify.............................................. 0 1.350 0 1.001 9

Transport 266 428.636 627 641.710 519.503
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Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Noter

13 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 
Transport 266 428.636 627 641.710 519.503

Diverse nyanskaffelser teknik ............................... 20 116.775 20 15.158 716.584

Gebyr billetsalg m. m. ............................................ 85 64.879 85 69.992 73.810

Personaleudgifter og fortæring ............................. 150 146.935 180 141.558 165.555

Efteruddannelse/studieture personale ................ 50 8.511 70 18.202 137.172

Dataløn ................................................................... 0 3.966 0 2.859 3.108

Personaletøj m. m. ................................................. 0 44.456 0 23.157 30.381

Lys og servietter m.v. ............................................. 0 6.893 0 4.862 10.300

Køb af glas m.v. ...................................................... 0 10.506 0 21.237 7.684

Vask af duge og tøj m.m. ....................................... 0 0 0 4.049 32

Dekoration m. m. ................................................... 10 2.664 0 5.695 4.321

Leje diverse udstyr ................................................. 0 12.275 0 9.846 5.422

Licens dankortterminaler ...................................... 40 33.234 40 30.050 32.156

Abonnement kasseterminaler................................ 22 21.600 22 21.000 18.000

Serviceabonnement maskiner .............................. 0 2.822 0 6.132 6.652

Vedligeholdelse af maskiner og inventar .............. 0 193 0 3.287 12.075

Nyanskaffelser og udstyr ....................................... 0 0 0 39.631 6.287

Øvrige udgifter ....................................................... 0 0 10 0 0

Udgifter varebil ...................................................... 20 14.194 20 33.370 72.586

Leasing varebil ....................................................... 0 0 0 0 11.288

Telefon ................................................................... 20 20.262 25 20.301 18.035

Bredbånd ............................................................... 10 10.429 0 14.025 15.264

Kontorartikler ........................................................ 10 3.700 10 5.633 3.579

Porto og gebyrer .................................................... 0 41 0 3.989 1.216

Aviser og tidsskrifter .............................................. 0 5.683 0 4.486 5.114

Kontingenter .......................................................... 71 71.762 40 75.783 56.680

Leasing kopimaskine og plotter............................. 36 34.982 36 32.376 36.515

Mindre nyanskaffelser ........................................... 25 37.486 25 19.188 57.970

Forsikring (ansvar, løsøre og best. ansvar) ........... 23 25.763 23 27.884 22.708

Edb-udgifter ........................................................... 150 183.215 150 170.908 237.584

Revision og regnskabsassistance (rest tidl. år) ..... 0 9.200 0 0 0

Revision og regnskabsassistance ........................... 65 80.500 65 57.600 62.300

Advokat................................................................... 0 0 0 2.500 0

Mødeudgifter bestyrelse m. fl. .............................. 0 8.165 0 13.639 15.432

Mødeudgifter ......................................................... 40 105.894 60 53.672 48.399

Transport 1.113 1.515.620 1.508 1.593.780 2.413.713
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Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Noter

13 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter 
Transport 1.113 1.515.620 1.508 1.593.780 2.413.713

Madordning personale .......................................... -18 -15.600 -18 -15.300 -14.700

Repræsentation/leverandørpleje ......................... 10 15.929 10 23.184 8.181

Repræsentation gaver og blomster m.m. ............. 0 13.020 0 2.609 4.108

Gebyrer bank m.m. ................................................ 0 6.547 0 9.752 9.723

Dankortanlæg ........................................................ 0 9.302 0 9.980 9.592

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

1.105 1.544.817 1.500 1.624.004 2.434.251

14 Finansielle udgifter
Renter bank............................................................ 0 17.651 0 15.991 0

Renter andet .......................................................... 0 0 0 5 6

0 17.651 0 15.996 6

15 Årets regulering hensættelser
Hensat fra årets resultat (se note 16) ................... 244 327.500 255 235.028 381.978

Tilbageført tidligere års hensættelser................... 0 0 0 -97.000 -573.000

244 327.500 255 138.028 -191.022

16 Hensættelser
Hensat ved årets begyndelse ................................ 1.796.400 1.658.371 1.849.393

Hensat af årets resultat.......................................... 327.500 235.029 381.978

Tilbageført hensættelser ved investeringer.......... 0 -97.000 -573.000

0 2.123.900 0 1.796.400 1.658.371

Hensættelser ultimo specificeres således:
Hensættelser til lydudstyr, sceneudstyr mv.......... 1.464.400 1.219.400 1.002.371

Hensættelse til bygningsrenovering jf.

vedligeholdelsesplan   ........................................... 659.500 577.000 559.000

Hensættelse af modtagne tilskud, 

Loungebyggeri........................................................ 0 0 97.000

0 2.123.900 0 1.796.400 1.658.371
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Note T. kr. 2021 året 2020 T. kr. 2020 året 2019 året 2018

Noter

17 Anden kortfristet gæld 
Skyldig moms ......................................................... 0 215.611 146.437

Periodeafgrænsning sponsorindtægter ................ 30.000 0 57.375

Forudbetalt entre til det kommende år ................ 763.616 850.911 793.944

Forudbetalte gavekort ........................................... 0 0 12.360

Skyldig løn .............................................................. 12.341 0 0

Skyldig A-skat m.m. ............................................... 251.982 43.646 44.037

Skyldig KODA/Gramex ........................................... 38.834 0 0

Periodisering tilskud............................................... 240.500 106.667 0

Feriepengeforpligtelse .......................................... 102.036 155.360 162.513

Anden kortfristet gæld .......................................... 431.707 263.125 146.047

0 1.871.015 0 1.635.320 1.362.713

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

19 Eventualforpligtelser 
Lejeforpligtelse kopimaskine og plotter udgør pr. 31. december 2020 kr. 78.985.

20 Kompensation
Foreningen har som følge af Covid-19 modtaget kompensation for faste omkostninger på DKK 61.853, 

lønkompensation på DKK 165.478 samt kompensation fra aktivitetspuljen på DKK 556.761. Kompensationen er 

indregnet under indtægter i resultatopgørelsen

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.

Til sikkerhed for pantebrevsrestgæld, kr. 2.763.145, er der tinglyst ejerpantebreve for i alt kr.

5.770.000 med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020

udgør kr. 5.772.699.

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 2020  udgør kr. 825.000.

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 2020 kr. 94.444.
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