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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 5. september 2016 af
Henrik Appel Esbensen vedrørende støtte og krav til Copenhagen
Pride, Distortion og KMD Ironman Copenhagen
Spørgsmål
Vil Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøge og redegøre for,
1. hvor meget støtte der er givet til henholdsvis Copenhagen
Pride, Distortion og KMD Ironman Copenhagen, de sidste fem
år?
2. hvor meget støtte der er planlagt fremadrettet for de
pågældende events?
3. hvilke krav der er stillet til arrangørerne af de ovenstående
events, for udbetaling at støtten?
Svar
1. Hvor meget støtte er der givet til henholdsvis Copenhagen Pride,
Distortion og KMD Ironman Copenhagen de sidste fem år?
I perioden 2012-2016 har Copenhagen Pride modtaget nedenstående
tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til Copenhagen Pride:
• 2012: 153 t. kr.
• 2013: 151 t. kr.
• 2014: 150 t. kr.
• 2015: 405 t. kr.
• 2016: 400 t. kr.
I perioden 2012-2016 har NusNus Aps modtaget nedenstående tilskud
fra Kultur- og Fritidsudvalget til Distortion:
• 2012-2014: 850 t. kr. årligt
• 2015-2016: 867 t. kr. årligt (2015 p/l) samt 600 t. kr.
øremærket til bl.a. styrkelse af festivalorganisationen, nye
sikkerhedstiltag og forbedring af renhold og toiletforhold.
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I perioden 2012-2016 har Ironman Danmark modtaget nedenstående
tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til KMD Ironman Copenhagen
(tidligere Copenhagen Challenge):
• 2012: 511 t. kr.
• 2013: 300 t. kr.
• 2014: 350 t. kr.
• 2015: 500 t. kr.
• 2016: 0 t. kr. afslag på ansøgning.
2. Hvor meget støtte er der planlagt fremadrettet for Copenhagen
Pride, Distortion og KMD Ironman Copenhagen?
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 28. april 2016 at
bevilge et tilskud på 500 t. kr. til Copenhagen Pride 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 28. april 2016 at
bevilge et tilskud på 1710 t. kr. til Distortion 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 19. november
2015 at give afslag på ansøgning om støtte til KMD Ironman
Copenhagen i 2016.
3. Hvilke krav er der stillet til arrangøren for udbetaling af støtten til
Copenhagen Pride, Distortion og KMD Ironman Copenhagen?
I forbindelse med tilskud til Copenhagen Pride 2015 og 2016 er det en
forudsætning, at fem ud af syv nedenstående punkter opfyldes.
Mål for Copenhagen Pride:
• At gennemføre en festival over seks dage i København,
primært på Rådhuspladsen.
• At skabe et varieret og vedkommende
menneskerettighedsprogram på Pride Square med mindst to
arrangementer pr. hverdag.
• At gennemføre parade gennem byen lørdag i Prideugen.
• At stå som en markant organisation i det danske LGBT-miljø,
der engagerer sig bredt i debatten om LGBT-rettigheder. Der
skal opnås omtale i alle større danske medier, sikres Tvdækning og være omtale i mindst fem udenlandske medier.
• At understøtte to grupper i miljøet, som er særligt udsatte, ved
at sikre disse en særlig bevågenhed i 2015: LGBT-handi og
LGBT-asyl.
• At fokusere på at aktivere unge LGBT’ere, gennem
netværksmøder og arrangementer under Copenhagen Pride,
som er særligt henvendt til denne gruppe.
• At fungere som paraplyorganisation i LGBT-miljøet og søge at
samle miljøet i så mange fælles tiltag og initiativer som muligt.
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Der skal etableres samarbejde med mindst fem andre LGBTorganisationer.
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal desuden modtage budget,
aktivitetsplan, regnskab og evaluering for Copenhagen Pride. Det er
en forudsætning for tilskuddet, at Copenhagen Pride selv indhenter
alle nødvendige tilladelser, hos de relevante myndigheder, forud for
afvikling af eventen.
I forbindelse med tilskud til Distortion i 2015 og 2016 er det en
forudsætning, at fem ud af syv nedenstående punkter opfyldes.
Mål for Distortion:
• 2 dages gratis gadefest på henholdsvis Nørrebro og Vesterbro.
• 2 dages musikfestival Refshaleøen (Distortion-Ø) med stærkt
profileret musikprogram.
• At udvikle og gennemføre aktiviteter med bredde og diversitet,
der appellerer til en stadig bredere målgruppe med inddragelse
af nye publikumsgrupper også fra udlandet.
• Samarbejde med førende københavnske klubber og spillesteder
om udvikling af Distortions generelle musikprogram under
navnet ”Distortion Club”.
• Inddragelse af publikum samt involvering af lokale
erhvervsdrivende og samarbejdspartnere som aktive deltagere i
begivenheden.
• Videreudvikling af forretningsområder som fx Gadearmbåndet
og optimering af indtjening på gadepublikummet, således at
tilskuddet fra Kultur- og Fritidsudvalget investeres i det
kunstneriske indhold.
• Styrkelse af festivalorganisationen, nye sikkerhedstiltag og
forbedring af renhold og toiletforhold.
Udover aktiviteterne skal der udvikles følgende produkter:
• PR-materiale hvor Københavns Kommune nævnes som
tilskudsgiver.
• Markedsføring via hjemmeside og de sociale medier.
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal desuden modtage budget,
aktivitetsplan, regnskab og evaluering for Distortion. Det er en
forudsætning for tilskuddet, at arrangørerne af Distortion selv
indhenter alle nødvendige tilladelser, hos de relevante myndigheder,
forud for afvikling af eventen.
I forbindelse med tilskud til KMD Ironman i 2015 var det en
forudsætning, at fem ud af otte nedenstående punkter blev opfyldt.
• 19. august 2015 afvikling af ”Who Is Number One Fun Run”.
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20. august 2015 afvikling af motionstriatlon 4:18:4 (400 m
svømning, 18 km cykling og 4 km løb) på og omkring Amager
Strandpark.
23. august 2015 afvikling af hovedløbet Ironman Copenhagen
(3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb) på og
omkring Amager Strandpark.
24. august 2015 præmieoverrækkelse samt allokering af
kvalifikationspladser til verdensmesterskaberne i Ironman på
Hawaii.
At der laves en mobil applikation som bruges som platform for
fælles træning, så brugere kan hente træningsture, dele dem
med andre samt tilmelde sig ture.
At træningsturene bliver delt på både
www.kmdironmancopenhagen.com og brugernes egne
Facebook profiler.
At Ironman Copenhagen inddrager lokale løbe, svømme- og
motionsklubber i begivenheden.
At Ironman Copenhagen ligeledes inddrager borgere og
foreninger i sideevents der er relevante for hovedeventen.

Det var desuden et krav, at Kultur- og Fritidsforvaltningen modtog
budget, aktivitetsplan, regnskab og evaluering for KMD Ironman
Copenhagen. Derudover var det en forudsætning for tilskuddet, at
Ironman Denmark selv indhentede alle nødvendige tilladelser, hos de
relevante myndigheder, forud for afvikling af eventen.

Anders Bager Jensen
/Merete Evers Dewilde
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