
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat vedr. hjælpeforanstaltninger for forsamlingshusene 
 
 
Forsamlingshusudvalget har iværksat en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de 20 forsamlingshuse i Svendborg Kommune. 
  
Undersøgelsen omhandler konsekvenser af Covid-19 i perioden 8. marts 
2020 – 8. juni 2020. 
Det må derfor forventes, at der efter sommerferien vil være behov for 
yderligere en undersøgelse, da konsekvenserne af Covid-19 vil række ud 
over først halvår af 2020.  
 
17 forsamlingshuse ud af 20 har medvirket i undersøgelsen.  
 
Undersøgelsen bidrager til at skabe overblik over, hvilke konsekvenser 
Covid-19 har haft i de enkelte huse, både i forhold til driften og i forhold 
til de honorarer, som skal betales til aflyste kulturelle arrangementer. 
Der skelnes mellem aflyste og flyttede lejeaftaler. Det antages, at 
flyttede lejeaftaler ikke har direkte økonomiske konsekvenser for husene 
ud over eventuelle likviditetsmæssige udfordringer. 
 
Udlejning og drift 
Der er i alt tale om 257 aflyste aftaler og 56 flyttede aftaler. 
 
Samlet set vurderes mistede lejeindtægter som følge af aflysninger til 
ca. 330.000 kr. 
Mistede lejeindtægter pr. hus svinger i intervallet 0 til 46.000 kr. 
3 huse vurderer mistede indtægter på over 30.000 kr. 
6 huse har mistede indtægter på mellem 10-30.000 kr.  
7 huse har mistede indtægter på 10.000 kr. eller derunder. 
 
Dertil kommer de flyttede arrangementer med ca. 160.000.  
 
Forsamlingshusene vurderer, at nødvendige udgifter til el, vand, varme 
og renovation mv. for at holde forsamlingshusene i gang udgør 245.000 
kr.  
 
Kulturelle arrangementer 
Der er i alt tale om 22 aflyste og 15 flyttede arrangementer. Der skal i 
alt betales 44.000 kr. til honorar vedrørende aflyste arrangementer. 
Dette beløb justeres til 2.000 kr. da det efterfølgende er oplyst, at 
arrangmentet med honorarer på 42.000 kr. er blevet flyttet til 2021. 
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Åbningstider 
Mandag-onsdag 9.00-15.00 
Torsdag            10.00-16.30 
Fredag              9.00-14.00 
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Mulighed for Hjælpepakker 
2 forsamlingshuse (Vester Skerninge Forsamlingshus og Øster Skerninge 
Forsamlingshus) forventer at kunne få del i statens hjælpepakke 
vedrørende kompensation for faste udgifter. 8 huse forventer ikke at 
kunne benytte sig af nogen former for anden hjælp ud over tilskuddet 
fra Svendborg Kommune (blandt anden hjælp henregnes forhøjet 
kassekredit, indsamling i lokalsamfundet, støtte fra sponsorer mm.) 
 
Forsamlingshusudvalgets anmodning 
Forsamlingshusudvalgets forretningsudvalg har på møde den 2. juni 
2020 vurderet, at der for perioden 8/3 – 8/6 2020 vil være et behov for 
en hjælpepakke i størrelsesorden 460.000 kr. til dækning af mistet 
lejeindtægt og mulighed for midlertidig likviditetsmæssig understøttelse 
af enkelte huse i forhold til flyttede lejemål.  
 
Forretningsudvalget kan ikke umiddelbart pege på finansiering og søger 
derfor politisk hjælp til løsning af problematikken. 
Udvalget foreslår dog, at såfremt udvalgets renoveringspulje, ved 
årsskiftet ikke er opbrugt, kan restbudget anvendes som del af 
hjælpepakken. 
 
Forretningsudvalget anmoder om, at hjælpepakken bevilges som en 
pulje, der administreres af udvalget efter kriterier, der er godkendt af 
Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Forretningsudvalget gør opmærksom på, at såfremt samfundet ikke 
åbnes for større forsamlinger vil der opstå yderligere behov for 
hjælpepakke i efteråret 2020. 
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