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Ansøgning med beskrivelse af aktiviteter og budget fra Fonden Ungdomsbureauet om 
Demokratietagen, maj 2022 

 

Beskrivelse af Demokratietagen  
 
Fællesskabet bag: Ungdomsbureauet – Roskilde Festival – Tænketanken Demokratisk 
Erhverv 
 
Vision 
Demokratietagen skal være et åbent hus for aktører, der arbejder med nytænkende 
demokratiudvikling, fællesskaber og samfundsengagement. Det skal være et ambitiøst 
mødested for demokratiaktører, hvor man kan tappe ind i og blive inspireret; både over 
kaffemaskinen i hverdagen, til pop-up videns-arrangementer og demokrati-drinks på en 
fredag. På etagen skal der være plads til nysgerrighed og ambitioner. Der skal arbejdes for 
en nuanceret forståelse af, hvad demokrati er i hverdagsskala og i samfundsperspektiv – 
både nationalt og internationalt. Etagen skal således være et sted, som er katalysator for 
nye spirende demokratiske idéer. Her skal man kunne blive løftet ind i et fællesskab, hvor 
drømme om demokratisk deltagelse kan blive til virkelighed og man kan få hjælp af 
etablerede institutioner med stor viden og netværk på området.   
Ved at etablere Demokratietagen på etagen over Ungdommens Demokratihus vil visionen 
om Demokratiets Hus blive bundet sammen. Ungdommens Demokratihus er stedet for 
unge projekter og en stor mangfoldighed af foreninger, der har et midlertidigt behov for 
lokaler, mens Demokratietagen er for mere etablerede aktører. Demokratietagen skal 
derudover kunne gribe de nye projekter, som vokser ud af Ungdommens Demokratihus 
med en drøm om at blive til egne foreninger eller demokratiske iværksætter-
virksomheder med behov for en fast base. Omvendt kan aktørerne på Demokratietagen 
deltage i Ungdommens Demokratihus’ mange events og møde de unge demokratispirer – 
foruden muligheden for selv bruge faciliteterne til aktiviteter målrettet unge. Dermed 
skabes en samlet enhed, der kan skabe synergier begge veje og skabe stedet for 
fremtidens demokratiudvikling.   
 
Aktiviteter 
Demokratietagen skal være et hus, der bobler af demokratiske kulturaktiviteter. 
Aktiviteterne vil være båret både af de enkelte brugere og fællesskabet på etagen. Et årligt 
aktivitetsprogram vil bestå af en mangfoldighed af aktiviteter, som arrangeres i 
fællesskabet. Her kan faste formater som ’Democracy Drinks’, ’Creative Mornings Cph’ og 
’Sofar Sounds’, hvor nysgerrige københavnere kan møde demokratisk deltagelse på nye 
måder. På etagen vil der også kunne afholdes et væld af debataftener med nye og 
prominente navne, der diskuterer emner på demokratidagsorden. Ikke mindst vil 
medlemmer af etagen vil kunne afholde egne arrangementer som fx; ”Kan vi ændre 
verden gennem demokratisk ejerskab”, ”Ungdomsliv i Anbringelsesdanmark” og 
”kunstnerisk ytringsfrihed og medborgerskab i et globalt perspektiv”. 
 



Budget - Aktivitetsoversigt Demokratietagen 

Dette dokument udspecificerer forventede udgifter relateret til kulturaktiviteter på 
Demokratietagen.  

Der er beregnet et tilskud for udgifter for 65 aktiviteter fordelt på 40 ugers åbent hus, 20 
foredrag, 15 debatter, 20 events og 10 workshops.  

Dertil er der lavet et overslag på udgifter for at etagen kan gøres lovlig til forsamling.   

 
Værtskab (Åbent Hus) 

Værtskab for åben Demokratietage.  

Udgifter:  
3 timer ugentligt i 40 uger = 120 timer af 200kr = 24.000 kr.  

 

20 foredrag 

Foredrag med state-of-the-art forskere, debattører og initiativer indenfor 
demokratisektoren. Emner: demokratiudvikling, såsom diversitet, bæredygtighed, 
organiseringsformer og veje til at skabe indflydelse/forandring. 

Udgifter:  
Fordelt timeforbrug: 30 timers kulturaktivitet, herunder 50 timers planlægning og 20 
timers oprydning. Totalt timeforbrug 100 timer. Timer af 200kr.: 200 x 100 = 20.000kr.  

Honorarer og transport: 20 x 10.000kr 

Total: 20.000 kr. + 200.000 kr. = 220.000 kr. 

 

15 debatter:  

Debatter med relevante demokratiaktører og organisationer, der er åbne for byen og 
præsenterer både nye og etablerede demokratiaktører der diskuterer aktuelle nyheder og 
tendenser. 

Udgifter:  
60 timers planlægning, 30 timers afvikling og 15 timers oprydning. Total: 105 timer af 
200kr. 105 x 200kr= 21.000kr.  

Transport: 30x 500kr = 15.000 kr.  

Total: 21.000 kr. + 15.000 kr. = 36.000 kr. 

 
 

 



 

20 kulturarrangementer 

Demokratiske eventformater såsom creative mornings og democracy drinks.  
Forplejning og oppyntning: 3.000kr pr. arrangement. 20 x 3.000kr = 60.000 kr. 
Timeforbrug: 60 timers forberedelse, 40 timers afvikling, 30 timers oprydning. Totalt 130 
timer. Af 200 kr. = 130 x 200 kr. = 26.000 kr.  

Total: 60.000 kr. + 26.000 kr = 83.000 kr.  

 

10 workshops. 

Fx samtalesaloner og vidensarrangementer: Sådan starter du en demokratisk 
forening/virksomhed, community organizing og storytelling og aktivisme-workshops.  

Internt timeforbrug: 50 timers planlægning. 25 timers afvikling. 10 timers oprydning. 85 
timer. Af 200kr. 85 x 200 kr. = 17.000 kr.  

Materialer: 5.000kr.  

Total: 22.000 kr. + 39.000 kr. = 61.000 kr.  

 

Lokaletilskud 

65 kulturarrangementer af 2.500kr. pr. arrangement: 65 x 2.500 kr. = 162.500 kr.  

 

Totale udgifter for aktiviteter 

40 ugers åben Demokratietage: 24.000 kr. 
20 foredrag: 220.000 kr.  
15 debatter: 36.000 kr.  
20 kulturarrangementer: 83.000 kr.  
10 workshops: 61.000 kr.  
Lokaletilskud for de 65 arrangementer: 162.500 kr.  

Totale udgifter: 586.500 kr.  
 

 
 

  



Etableringsomkostninger og klargøring til kulturaktivitet:  

Teknisk udstyr:  

PA-anlæg, mixer, mikrofoner, relevante kabler og teleslynge m.v.: 30.000kr.  

Lys: 10.000kr.  

Projektor: 10.000kr  

Total: 50.000kr  

 
Udsmykning og materiale til kulturel aktivitet:  

Skilteproduktion, wayfinding. flyers, udsmykning: 15.000kr.  

 
Ny dør fra gadeplan 

Ny dør fra gadeplan i glas inkl. Montering og installation af nøglebrik-system og skilte: 
25.000kr.  

 

Foramlingsgodkendelse:  

Vending af døre og øvrig håndværkerbistand: 150.000 kr.  

 

Etablering af scene 

Sceneelementer og molton 50.000 kr.  

 
Totale udgifter etablering og klargøring til kulturaktivitet 

Totalt udgifter etablering:  
Teknisk udstyr: 50.000 kr.  
Udsmykning og materiale til kulturel aktivitet: 15.000 kr.  
Ny dør fra gadeplan: 25.000 kr.  
Forsamlingsgodkendelse: 150.000 kr.  
Etablering af scene: 50.000 kr.  
Total: 290.000 kr.  

 


