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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 31. maj 2010 af Karin
Storgaard vedrørende spillestedet VEGA
Spørgsmål
”I december 2009 blev Vega drøftet i KFU, på grund af den dårligere
økonomi og det nye underskud. Den 17/12 blev det besluttet af et flertal, at forvaltningen skulle forhandle videre og indgå aftale med Vega
om et lån på 2,1 mio.kr., samt indhente de yderligere fornødne oplysninger og i de videre forhandlinger lægge vægt på en reduktion af udgifterne samt fornyelse af bestyrelsessammensætningen m.m. På den
baggrund ønsker Karin Storgaard en status for Vegas situation.”
Svar
Kultur- og Fritidsforvaltningen blev på Kultur- og Fritidsudvalgets
(KFU) møde den 17. december 2009 bemyndiget til at indgå en låneaftale med VEGA på 2,1 mio. kr. med henblik på at sikre den fortsatte
drift. Låneaftalen blev underskrevet den 21. december 2009. Som betingelser for lånet er angivet, at lånet er rente- og afdragsfrit i 2010, og
at KFU ultimo 2010 tager beslutning om afdragsperiode samt tilbagebetalingsbetingelser.
Med lånet forpligter VEGA sig bl.a. til at reducere omkostningsniveauet yderligere i forhold til revideret budget 2009. Kultur- og Fritidsforvaltningen følger VEGAs økonomiske udvikling og modtager
månedligt en budget- og regnskabsoversigt, således at udviklingen i
spillestedets variable indtægter og udgifter kan følges over tid. Det
månedlige budget- og regnskabsbilag suppleres af en ledelsesrapport,
som anfører eventuelle budgetafvigelser. VEGA har tillige indsendt et
samlet regnskab for 1. kvartal 2010. Talmaterialet bekræfter, at VEGA
er på rette spor.
VEGAs driftsudvikling i de første 5 måneder af 2010 balancerer inden
for de budgetmæssige mål for 2010. Forventningerne til årsresultat
2010 er et overskud på 2,9 mio. kr. Et positivt årsresultat i 2010 er afgørende for at genoprette egenkapitalen og stabilisere driften fremadrettet.
I forhold til VEGAs bestyrelse er det indskrevet som en del af låneaftalen, at VEGA skal sikre en hurtigere fornyelse af bestyrelsessammensætningen end tidligere forudsat. Dette er til fulde opfyldt. I april
2010 var der valg til bestyrelsen, og i maj 2010 blev Tina Brage Vabø,
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direktør for Scanpublisher A/S og tidligere direktør for VEGA fra
1997-2006, valgt som formand for VEGAs bestyrelse. Samtidig udtrådte den tidligere bestyrelsesformand Hans Abildstrøm, partner, Advokataktieselskabet Horten af bestyrelsen.
Det betyder at VEGAs bestyrelse i dag består af:
•
•
•
•
•
•
•

Tina Brage Vabø (ny, formand), direktør, Scanpublisher A/S
Mai-Britt Tornhøj (ny), CCO/Kommerciel direktør, Illum A/S
Henrik Rasmussen (ny), administrerende direktør, Roskildegruppen
Vagn Sørensen (ny), bestyrelsesformand for TDC
Mads Nørgaard, direktør og designer, Mads Nørgaard
Rasmus Tscherning, direktør, Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi
Sverre Riis Christensen, underdirektør, TNS Gallup A/S

Bestyrelsen fungerer både som bestyrelse for Det Rytmiske Musikhus’
Fond og for Koncertvirksomhedens Fond.
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