
Høringssvar  

Bestyrelsen for Munkebo Kulturhus har disse bemærkninger til forslag om 
Ændring af retningslinjer for tilskud og lån af lokaler. 

Munkebo Kulturhus har status som forening, men er ikke godkendt efter Folkeoplysningsloven, 

- hverken som folkeoplysende forening eller aftenskole. Hvorvidt Munkebo Kulturhus vil blive 

kategoriseret som enten en social eller kulturel forening, vil angivelig først kunne ske i løbet af 

2017, når Kerteminde Kommune har opstillet kriterier for godkendelse. 

 

Munkebo Kulturhus er etableret som en ”paraply” over brugergrupper (=interessegrupper), 

der benytter Kulturhusets lokaler til deres aktiviteter. Kulturhuset har ingen medlemmer, men 

en bestyrelse varetager den daglige drift/administration af lokalerne. Bestyrelsen vælges 

blandt brugerne på et årligt repræsentantskabsmøde. 

 

Munkebo Kulturhus modtager ikke kommunale tilskud, hverken i form af medlems- eller loka-

letilskud. 

 

Aktiviteterne i Munkebo Kulturhus finder sted på grundlag af en samarbejdsaftale med Kerte-

minde Kommune, senest underskrevet 2011. I medfør af samarbejdsaftalen får Munkebo Kul-

turhus stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed. Kerteminde Kommune betaler de løbende 

driftsudgifter i form af el, vand, rengøring etc. 

 

På 2 punkter vil det udsendte forslag til ændrede retningslinjer for tilskud og lån af lokaler alli-

gevel få indflydelse på Kulturhusets aktivitet: 

1. gebyrbetaling for kommunale lokaler 

2. adgang til at få stillet kommunale lokaler til rådighed. 

 

I de ændrede retningslinjer er der forslag om, at ikke-folkeoplysende og ikke-kulturelle for-

eninger fremtidig opkræves betaling for brug af de kommunale lokaler, jfr. Kerteminde Kom-

munes takstblad. 

 

Udover at markere et brud med den hidtidige kommunale praksis, der sikrede lige vilkår for 
de folkeoplysende og de ikke-folkeoplysende foreninger ved lån af lokaler, vil en gennemfø-

relse af ændringerne få uoverskuelige konsekvenser for Munkebo Kulturhus. I henhold til 

det gældende takstblad for Kerteminde Kommune – leje af skolelokaler – pålægges brugeren 

således en afgift på ca. 340 kr./time.   

 

Imidlertid fremgår det af såvel Folkeoplysningsudvalgets mødereferat af 23. november d.å., 

Kultur- og Fritidsudvalgets do af 28. november, som Kultur- og Fritidsforvaltningens Nyheds-

brev af december 2016, at der politisk ikke ønskes indført gebyrbetaling. 

 

Vi tillader os at gå stærkt ud fra, at dette står til troende. 

 

På møde 29. september 2016 med deltagelse af bl.a. repræsentanter for Munkebo Kulturhus og 

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev det aftalt, at Munkebo Kulturhus udarbejder forslag til ny 

samarbejdsaftale mellem Kommunen og Kulturhuset. Et sådant forslag bliver behandlet på næ-

ste bestyrelsesmøde i Munkebo Kulturhus, 5. januar 2017, og vil snarest derefter bliver fore-

lagt Kerteminde Kommune. 

 

Det er vort ønske, at vi gennem fælles drøftelse af en ny samarbejdsaftale kan nå frem til en 

løsning, der tilgodeser såvel Munkebo Kulturhus som Kerteminde Kommune og – ikke mindst - 

sikrer Kulturhusets fremtidige eksistens, der omtales som en ubetinget succes med 300 aktive 

brugere pr. uge.  

 

2. januar 2017     Bestyrelsen for Munkebo Kulturhus 


