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Spørgsmål:
•
•
•

Hvad er det årlige driftsbudget for Folkets Hus?
Hvad er det årlige antal brugere fordelt på aktiviteter?
Findes der et eksemplar af en plan, der kan gøre Folkets Hus
selvfinansierende fra 2017?

Svar:
•

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at tilskuddet til
Folkets Hus sammensættes på baggrund af nedenstående
budget:
Forbrugsudgifter, herunder vand, varme og el – 125.000 kr.
Aktivitetstilbud – 140.000 kr.
Løn til tre ansatte – 1.425.000 kr.
Administration – 85.000 kr.
I alt: 1.775.000 kr.

Fonden for De Åbne Rum har i ansøgning om tilskud til
Folkets Hus angivet følgende driftsbudget for Folkets Hus i
2016:
Forbrugsudgifter, herunder vand, varme og el – 250.000 kr.
Aktivitetstilbud – 190.000 kr.
Løn til tre ansatte – 1.425.000 kr.
Administration – 150.000 kr.
I alt: 2.015.000 kr.

•

Folkets Hus har ikke optalt det årlige antal brugere pr.
aktivitet. I statusrapport, som blev forelagt Kultur- og
Fritidsudvalget på møde den 23. april 2015 har Fonden for De
Åbne Rum, husets ansatte og aktivister beskrevet husets
aktiviteter:

EAN nummer
5798009780393

Der er aktiviteter på alle fire etager i Folkets Hus. I stuen
ligger husets café, som er nyetableret og åbnede i september
2014. Caféen har åbent fra kl. 10-22 i hverdagene (tirs.-fre) og
fra kl. 10-13 om søndagen. Caféen er omdrejningspunkt for
mange af husets aktiviteter. Den er ramme for ugentlige
tirsdagsmøder for aktivister, som er engageret i aktiviteter i
caféen og på 1. sal. En gang om måneden mødes alle husets
aktivister i caféen. En del af caféen er indrettet som et
bibliotek og bruges af flere studerende til gruppearbejde og
som læsesal. Derudover foregår der offentlige arrangementer
som filmvisning, debatter og det månedlige folkekøkken
Suppe og Bajere i caféen.
Husets 1. sal rummer et stort lokale, som også bruges til
debatmøder, folkekøkkener, støttefester, koncerter og
foreningsmøder. Hver måned arrangeres der på etagen tre
folkekøkkener, Burger House, Feministisk Køkken og No
boarders , som er populære og velbesøgte. 1. sals åbningstider
er ikke fast.
Husets 2. sal rummer en gruppe af faste brugere, som består af
unge mænd fra lokalområdet. De anvender primært 2. salen til
at se fjernsyn og spille playstation. I 2015 har Folkets Hus
afholdt to dansefester i samarbejde med Støberiet. Begge fester
foregik i caféen, på 1. og 2. salen og var besøgt af mere end
1000 gæster. Brugere fra 2. salen tog i samarbejde med husets
aktivister del i planlægningen og afviklingen af festen. Festens
overskud fordeles mellem husets aktivister og brugere.
Husets 3. sal fungerer som et sportsrum og er åbent alle ugens
dage. Her foregår faste aktiviteter som yoga, trommedans,
Thai Chi for ældre, kick boksning for kvinder og
transpersoner, selvforsvar, musikholdbordtennis og bobspil. En
gruppe af aktivister koordinerer aktiviteterne på 3. sal.
•

Der forelægger ikke nogen plan for, hvordan Folkets Hus kan
blive selvfinansieret fra 2017. Hvis Folkets Hus bevilges et
tilskud fra Økonomiudvalgets akut-pulje vil Kultur- og
Fritidsudvalget i løbet af foråret 2016 i samarbejde med
Fonden for De Åbne Rum udarbejde et forslag til en
driftsmodel, der er baseret på brugerdrift. Dette forslag
fremlægges Kultur- og Fritidsudvalget til politisk behandling.
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Med venlig hilsen
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