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1. Godkendelse af dagsorden 
 
19/5168 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af dagsorden. 
 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Godkendt med den tilføjelse, at to senere fremsendte ansøgninger 
behandles. Mail fra Rasmus Fribo gav ikke anledning til ændring af 
sagsrækkefølgen. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

2. Orientering fra formanden 
 
19/23801 
 
Beslutningstema:  
Orientering fra formanden. 
 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Intet 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

3. Status på Musikpuljen 
 
19/26287 
 
Beslutningstema:  
Til orientering. 
 
Sagsfremstilling:  
Oversigt over forbruget og status på Musikpuljen. 
Det p.t. ikke disponerede beløb fremgår af vedlagte oversigt. 
 
Bilag: 
Åben - Musikpuljen 2020 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Toges til efterretning. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke. 
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4. Ansøgning fra Linne Lauesen 
 
20/6081 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning om 7.000 kr. til koncert 15. juni 2020 i Vor Frue Kirke med 
trioen oto3 til uropførelse af nykomponerede værker. 
 
Sagsfremstilling:  
På musikudvalgets møde den 9/12-2019 blev Linne Lauesen bevilget en 
underskudsgaranti på 12.000 kr. til gennemførelse af koncert med Heine 
Hansen Trio featuring Maarten den 19. juni 2020 på Arne B. 
 
Forespurgt om evt. ændringer som følge af COVID-19 oplyser 
ansøger: 
Ansøgningen afhænger naturligvis af, om restriktionerne om max 10 
personer samlet må være sammen efter 10. Maj, og om det er muligt for 
Maarten Visser og Robbert van Hulzen at komme til Danmark. Begge mine 
medmusikere vil gerne, at vi fastholder vores planer indtil vi kender 
situationen efter 10. Maj. Det er nogenlunde samme dato, både Holland og 
Indien har “næste step” i. Vi har allerede talt om nødplaner, da vi jo har 
andre koncerter i den samme uge, som er aftalt, og der er naturligvis 
risiko for, at vi må rykke datoerne for alle koncerterne. Vi har talt om, at 
hvis koncerten i Vor Frue Kirke og de andre koncerter, vi har planlagt, ikke 
kan afvikles i Juni, vil vi skubbe den til efteråret (september og herefter) 
efter nærmere aftale med Vor Frue kirke, og de andre lokationer, vi skal 
spille på. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 7.000 kr. fra Musikpuljen. 
 
Rasmus Fribo og Linne Lauesen deltog ikke. 
 
 
 

5. Ansøgning fra Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus 
 
20/6098 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning om underskudsgaranti på 8.000 kr. i forbindelse med koncert 
med Stevie Ray Vaughan Tribute 7. juni 2020 i Svendborg Forsamlingshus. 
 
Sagsfremstilling:  
Musikudvalget behandlede på mødet den 11/11-2019 en ansøgning fra 
Brugerforeningen om tilskud til pop-up koncerter i Svendborg 
Forsamlingshus i 2020. Ansøgningen blev ikke imødekommet, idet 
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udvalget samtidig tilkendegav, at Brugerforeningen kan søge til konkrete 
koncerter. 
 
Forespurgt om evt. ændringer som følge af COVID-19 oplyser 
ansøger: 
Vi håber at det bliver tilladt med under 500 personer efter 10. maj. 
Så vi tænker at vi udbyder 60 billetter i stedet for 85 - således der kan 
være god afstand imellem stolene. 
Så vi håber på en lidt større donation fra Fynske Bank. 
Men ellers..... 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udvalget finder budgettet uigennemskueligt og bemyndigede formanden til 
at afgøre ansøgningen på baggrund af et nyt budget. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

6. Ansøgning fra Klub Underklang 
 
20/6099 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning om tilskud på 85.000 kr. til etablering af en rockklub på 
Spillestedet Harders med fokus på udvikling af den alternative rockscene i 
Svendborg. 
 
Sagsfremstilling:  
Forespurgt om evt. ændringer som følge af COVID-19 oplyser 
ansøger: 
Vi drøfter det i foreningen og mødes/taler med Mads fra Harders og vender 
tilbage inden mandag. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
Åben - Budget.XLS 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udgår, da ansøger havde trukket ansøgningen. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

7. Ansøgning fra Foreningen Irsk Jam i Svendborg 
 
20/6101 
 
Beslutningstema:  
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Ansøgning om tilskud på 20.000 kr. til afvikling af projektet Irske Dage i 
Svendborg 11.-13. september 2020. 
 
Sagsfremstilling:  
Foreningen blev på musikudvalgets møde den 11/6-2019 bevilget en 
underskudsgaranti på 10.000 kr. til gennemførelse af irske dage i 2019. Af 
beløbet kom 3.335 kr. til udbetaling. 
 
Regnskabet vedlægges. 
 
Forespurgt om evt. ændringer som følge af COVID-19 oplyser 
ansøger: 
Vi har selv ventet spændt på, hvad vej det gik med åbninger. Men med 
den sidste udmelding, hvor der tillades forsamlinger på op til 500 personer, 
er vi på banen igen, da vi kun bliver max 100 deltagere og 200 til 
koncerterne. Så vi har indtil videre besluttet at fortsætte og gennemføre 
projektet. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
Åben - Regnskab IDIS.xlsx 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr. fra Musikpuljen. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

8. Ansøgning fra Svendborg Danse- og Spillemandslaug 
 
20/6102 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af 6 offentlige koncerter 
over 3 dage i Svendborg og Omegn – en torsdag, fredag, lørdag i en af 
månederne maj, juni, august eller september 2020. 
 
Sagsfremstilling:  
Forespurgt om evt. ændringer som følge af COVID-19 oplyser 
ansøger: 
Det er vores forventning, at Genbrugskoncerterne afholdes en torsdag-
fredag-lørdag i september 2020. 
Vores plan er fortsat 6 offentlige koncerter over 3 dage i samarbejde med 
genbrugsbutikkerne i Svendborg. 
Corona situationen betyder, at de øvrige nævnte muligheder er droppet. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningsmaterialet.pdf 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udvalget bevilgede et tilskud på 4.000 kr. fra Musikpuljen. 
 
Rasmus Fribo og Steen Poulsen deltog ikke. 
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9. Ansøgning fra Eik Skibdal Schwarz 
 
20/7472 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning om tilskud til afholdelse af gadeevents med Magnifiks 
Musikvogn i sommeren 2020 efter nærmere aftale med Musikudvalget. 
 
Sagsfremstilling:  
Forespurgt om evt. ændringer som følge af COVID-19 oplyser 
ansøger: 
Jeg tænker ikke det ændrer noget. Især fordi Musikvognen er en så 
fleksibel kulturevent, som lynhurtigt kan tilpasses de gældende forhold og 
restriktioner.  
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningen 
Åben - Projektbeskrivelse.pdf 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udvalget bevilgede et tilskud på 8.575,00 kr. fra Musikpuljen. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

10. Ansøgning fra Rytmisk Råstof/Harders 
 
20/9144 
 
Beslutningstema:  
Musikfaglig udtalelse til ansøgning til De frie Kulturmidler om tilskud på 
78.000 kr. til gennemførelse af en livestreamingfestival fra Harders i 
dagene 8.-9. maj 2020. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgning Livestreamingfestival fra Harders 
Åben - Livestreamingfestival - projektbeskrivelse_alive_online_-
_harders.docx 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
På baggrund af det fremsendte reviderede budget, der udviste et 
tilskudsbehov på 22.500 kr. besluttede udvalget at støtte projektet med 
midler fra Musikpuljen. 
 
Udvalget bevilgede et tilskud på 17.000 kr. til dækning af de 
ekstraordinære produktions- og transmissionsomkostninger. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
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11. Baggårdscafeen Lutter Lagkage 
 
20/9564 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning fra Baggårdscafeen Lutter Lagkage om tilskud på 20.000 kr. til 
afholdelse af 10 weekendarrangementer i perioden 10. maj til 18. juli med 
lokale musikere. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningen 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Ansøgningen kunne ikke imødekommes på det foreliggende grundlag, men 
der kan søges til konkrete planlagte arrangementer. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

12. Christian Søgaard Trio og ABIS 
 
20/9627 
 
Beslutningstema:  
Ansøgning fra ABIS og Christian Søgaard Trio om tilskud på 20.000 kr. til 
gennemførelse af koncerter i gård- og havearealerne i forskellige 
boligområder i Svendborg i perioden maj til juli 2020. 
 
Bilag: 
Åben - Ansøgningen 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Udvalget bevilgede et tilskud på 10.000 kr. af Musikpuljen. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

13. COVID-19 og musiklivet 
 
20/9347 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af COVID-19 konsekvenser for og eventuelle tiltag i forhold til 
musiklivet. 
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Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Mail tilsendt samtlige medlemmer fra Rasmus Fribo indgik i udvalgets 
drøftelser. 
Udvalget drøftede COVID 19 situationen for musiklivet indgående og var 
enige om, at det er vigtigt, udvalget i denne særlige situation støtter mest 
muligt op om musiklivet og de aktiviteter, der kan gennemføres. Udvalget 
opfordrer samtidig musiklivet til at være bevidste om de nationale 
hjælpepakker og puljer, der er og fortsat forventes at komme, rettet mod 
såvel arrangørerne som de enkelte musikere. 
Herudover besluttede udvalget følgende konkrete tiltag: 

- Udvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at de overførte midler 
på 60.000 kr. fra det hedengangne musikråd i stedet for arrangementet 
”Musikkens dag” på Torvet, grundet COVID 19, anvendes til 
ansøgninger indenfor musikområdet i 2019. 

- Ansøgningsterminer gøres løbende foreløbig for resten af 2019.  
- Udvalget afholder i 2019 on-line møde hver den første mandag i 

måneden kl. 18-19 for behandling af ansøgninger. Første gang den 8. 
juni. 

- Udvalgets uforbrugte midler disponeres sådan, at der hver måned er et 
beløb i størrelsesorden 15.000 kr. – 20.000 kr. til uddeling. Dette ud fra 
et retfærdighedsprincip om at sikre, at så mange ansøgere som muligt 
kan tilgodeses. 

 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

14. Orientering fra udvalgsmedlemmer 
 
19/23828 
 
Beslutningstema:  
Orientering fra udvalgsmedlemmer. 
 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Linne Lauesen nævnte henvendelse fra Jens Holgersen via Facebook om 
drive in koncerter. Flere udvalgsmedlemmer har modtaget lignende, og der 
var enighed om, at Jens Holgersen opfordres til sende en formel 
ansøgning, såfremt han har et egentligt projekt. 
 
Jesper Rosenkilde orienterede om musikskolens håndtering af 
fjernundervisning af eleverne. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

15. Orientering fra Sekretariatet 
 
19/23829 
 
Beslutningstema:  
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Orientering fra Sekretariatet. 
 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet den 7. maj 2020 få forelagt en 
oversigt over konsekvenser af COVID 19 og tilgængelige hjælpepakker og 
puljer på kultur- og Fritidsområdet. Udvalget vil på mødet kunne træffe 
beslutning om kommunale hjælpepakker til området. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
 
 
 

16. Eventuelt 
 
19/5168 
 
Beslutningstema:  
Eventuelt. 
 
 

Beslutning i Svendborg Musikudvalg den 28-04-2020:  
Kommende online møder indkaldes via Microsoft Teams. 
 
Rasmus Fribo deltog ikke 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 18:00 
 

 
Rasmus Fribo 
 

 
Povl Balslev 
 

 
Claus Bjerregaard 
 

 
Inger Allan 

 
 

 
Maja Kvist 
 

 
Linne Lauesen 
 

 
Steen Poulsen 
 

 
Jesper Rosenkilde 
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