
     
 

  
 
Kære Erik M. Andreasen 
 
Tak for din henvendelse den 8. april 2022 vedrørende jeres økonomiske 
udfordringer i jazzklubben.  
 
Når Musikudvalget årligt – på baggrund af de indkomne ansøgninger – 
skal beslutte, hvilke spillesteder eller musikforeninger, der skal tildeles 
honorarstøtte, gennemgår en undergruppe af de fagudpegede med-
lemmer, der alle har musikfaglige kompetencer, de indkomne ansøg-
ninger på en faglig og saglig måde.  
 
Den musikfaglige undergruppe udarbejder en samlet indstilling vedrø-
rende alle indkomne ansøgninger, som det samlede Musikudvalg tager 
stilling til.  
 
Musikudvalget lægger bl.a. vægt på en række parametre, når de gen-
nemgår ansøgningerne. Disse kan læses på Københavns Musikudvalgs 
hjemmeside Søg tilskud til musikeres løn (honorarstøtte) | Københavns 
Kommunes hjemmeside (kk.dk), så ansøgere har mulighed for at orien-
tere sig i udvalgets prioriteringer, inden der eventuelt indsendes en an-
søgning. 
 
Der bliver hvert år foretaget prioriteringer blandt de indkomne ansøg-
ninger, da der modtages ansøgninger om et væsentligt større beløb, 
end der er afsat midler til. Derfor modtager størstedelen af ansøgerne 
færre honorarstøttemidler, end de har søgt om.  
 
Udover honorarstøtte har I mulighed for at søge Musikudvalgets frie 
midler, som kan gives til enkelte koncerter eller koncertrækker. Her vil I 
kunne søge om støtte til et samlet budget for koncerten, og dermed 
ikke alene til musikerhonorarer.  
 
Det tidligere Musikudvalg har prioriteret at beholde Østerbro Jazzklub i 
honorarstøtteordningen, og da der er tale om en musikfaglig vurdering 
af jeres ansøgninger, hvad enten der er tale om honorarstøtte eller de 
frie midler, kan jeg kun opfordre jer til at blive ved med at ansøge.  
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De varslede stigninger i prisen for lokaleudlejning i Krudttønden bety-
der en øget udgift for jeres aktiviteter. Det er ærgerligt at læse, at det 
udfordrer jer økonomisk. Dog skal Kultur- og Fritidsforvaltningen følge 
de gældende love og cirkulærer, der gælder for de områder, forvaltnin-
gen administrerer.  
 
Udlejning af kommunale lokaler til frivillige foreninger skal ske til takst-
pris. Da Østerbro Jazzklub er en frivillig forening, er forvaltningen for-
pligtet til at opkræve takstpris for udlejning af lokaler til brug for jeres 
aktiviteter. Dette gælder også for foreninger, som af forskellige årsager 
tidligere har fået stillet faciliteter til rådighed til en lavere pris. 
 
Jeg håber, at I finder en løsning på de udfordringer, som den øgede 
udgift til jeres arrangementer medfører.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Mia Nyegaard 
 


