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Ragnhildgadefonden, Fonden De Åbne Rum og Fonden Jagtvej 69

Til Kultur- og Fritidsudvalget
Jeg skal venligst på vegne af Ragnhildgadefonden, Fonden De Åbne Rum og
Fonden Jagtvej 69 ansøge om et tilskud på 400.000 kr. som følge af covid-19
situationen.
Der søges samlet på vegne af alle tre fonde, da Kultur- og Fritidsudvalget har
godkendt sammenlægningen af fondene.
Ragnhildgadefonden har oplevet, at flere af dens lejere ikke har haft mulighed for
at betale leje seneste kvartal som følge af aflysning af størstedelen af deres
arrangementer, mv.
Ragnhildgadefonden har 4 store lejere, hvilket omfatter Bolsjefabrikken,
Askovfonden, Copenhagen Muay Thai og Mayhem.
Bolsjefabrikken og Mayhems indtjening skyldes primært eventafholdelse, ofte i
form af koncerter, hvilket har været aflyst i forbindelse med covid-19, hvorfor deres
indtjening har været ramt som følge heraf.
Derudover er der lejeren, Copenhagen Muay Thai, hvis drift alene omfatter
sportsudøvelse. Dette har ligeledes været aflyst.
Hverken Bolsjefabrikken, Mayhem eller Copenhagen Muay Thai har haft mulighed
for at opnå kompensation grundet deres organisationsform, hvorfor de er efterladt
uden indtjening til at betale deres leje.
Ligeledes Askovfonden, der driver café, ungdomsklub, mv. har været ramt af
covid-19 nedlukningen.
Ragnhildgadefonden har derfor ej heller mulighed for at betale den fulde leje for
dette kvartal til Københavns Kommune. Indtil videre er der betalt 100.000 kr.
aconto heraf.

Det anslås, at 2/3 af lejebetalingen udebliver for 3. kvartal. Der ansøges derfor om
støtte til, at Ragnhildgadefonden kan få midler til at afskrive ikke indbetalt leje for
dette kvartal samt forbrugsudgifter.
Manglende leje og forbrugsudgifter anslås at udgøre 300.000 kr.
Ligeledes har Fonden Jagtvej 69 ikke haft mulighed for at afholde arrangementer,
folkekøkken, koncerter, mv., der normalt danner grundlaget for Ungdomshusets
daglige drift, forbrugsudgifter og den løbende vedligeholdelse af København
Kommunes ejendom på Dortheavej 61.
Det samme gør sig gældende for Fonden De Åbne Rum, hvis ejendom, Stengade
50, dog er i bedre vedligeholdelsesmæssig stand end ejendommen på Dortheavej
61 og som modtager tilskud til dækning af forbrugsudgifter.
Manglende indtjening for Fonden Jagtvej 69 og Fonden De Åbne Rum anslås
samlet til 100.000 kr., der skulle have været anvendt til dækning af forbrugsudgifter
samt nødvendig vedligeholdelse.

Samlet ansøges således om et beløb på 400.000 kr.

Såfremt nærværende har givet anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står
jeg naturligvis til disposition.

Med venlig hilsen

Knud Foldschack
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