
Fra: kulturogfritid@svendborg.dk [mailto:kulturogfritid@svendborg.dk]  
Sendt: 4. august 2020 14:31 
Til: Kultur og Fritid Fælles Mail <kulturogfritid@svendborg.dk> 
Emne: Ansøgningsskema vedr. Kulturpuljen 
 
Indsendt Tirsdag, 4 august, 2020 - 14:31 

Indsendt af: Anonym 

 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus 

Kontaktperson 
Jan Schønemann 

Adresse 
Skovvej 51 

Telefon 
40423266 

E-mail 
brugerforeningensfh@gmail.com 

Evt. hjemmeside 
http://svendborgforsamlingshus.dk/?Brugerforeningen_BSF 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
39219484 

 
Hvad søges der støtte til? 
3 arrangementer "Mad, miljø og musik" 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
d.3.september, d. 8 oktober og d. 5 november. 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
10000 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
SEF, Sydfyns Elforsyning. 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Ja 
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Opkræves entré/brugerbetaling? 
Ja 

Hvis ja - hvor meget? 
45 personer/arr. 295kr pr. billet. Derfra trækkes moms. 

 
Beskrivelse af aktiviteten/arrangementet (Ved ansøgninger på 25.000 kr. og 
derover skal tillige vedlægges projektbeskrivelse) 

Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus vil gerne søge støtte på kr. 10.000,- 
til afholdelse af tre koncerter i efteråret i forbindelse med vores arrangementer "Mad,Miljø 
og Musik". 
 
Arr foregår d.3.september, d. 8 oktober og d. 5 november. 
 
På gr. af Coroni retningslinierne kan der være 45 deltagere til hvert arrangement. 
Normalt kan vi sælge 75 billetter eller mere og derfor får vi brug for støtte. 
 
Konceptet går ud på at genstarte samtalen om bæredygtighed og klimakrise på en måde, 
hvor vi lægger skam, frygt og magtesløshed bag os, og i stedet aktiverer vores sanser og 
intellekt. Målet er at deltagerne går derfra med handlekraft og kærlighed til sig selv og 
planeten.  
 
Som titlen antyder er der tre elementer i hvert arr.: 
 
1. En klimavenlig middag, produceret af Bennys Køkken 
 
2. Et spændende oplæg om temaet,hvor vi får adgang til nye måder at tale om 
bæredygtighed. 
 
3. En koncert, hvor kunstnerne udover at være topprofessionelle også har et fokus på 
såvel bære- som væredygtighed. 
 
D.3 september har vi hyret Louise Støjberg og Martin Rauff.  
Martin Rauf har været med til opbygningen af Nordkraft. 
 
D.8.oktober spiller Jens Lysdal  
Aktiv i miljødebatten. 
 
D. 5.november har vi Christian Søgård Trio på scenen. 
De har netop udgivet ”Skoven” med Danmarks Naturfredningsforening. 

 
Hvordan understøtter aktiviteten/arrangementet et eller flere af Kulturløftets tre 
temaer 
Fællesskaber. 

 
Samarbejdspartnere 
SEF, Sydfyns Elforsyning. 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 



Budget for alle tre Mad, Miljø og Musik arrangementer. Se også Bilag  
 
Indtægter  
Entré 45 personer x 3 31860  
SEF bidrag 10000  
Barsalg 1500  
Tilskud Musikrådet 10000 53360  
 
Omkostninger  
Honorarer, musik 20000  
Honorarer, lydmand 6450  
Transport 1800  
Lokaleleje, Reng. M. Videre 7920  
Koda 1500  
Forplejning, musik mv 1800  
Bespisning, gæster 13500  
Gebyr, billetsalg 250 53220  
 
Resultat 140  

 
Plan for PR/markedsføring 
Facebook, Sydfynskalenderen, Websider, Plakater 
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