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1.0 Formål med omstruktureringen
I forbindelse med budget 2020-2023 skal Hørsholm Kommune finde 
råderumsforslag svarende til 60 mio. kr., hvor de 45 mio. kr. skal findes på 
fagudvalgene og de 15 mio. kr. på økonomiudvalget. Økonomiudvalget har 
således igangsat nogle baggrundsanalyser, hvor én af analyserne 
omhandler omstrukturering i Kulturhus Trommen.

Formålet med dette notat er at beskrive tre løsningsmodeller, hvor 
Trommen omstruktureres, og der (på sigt) kan realiseres besparelser. 
Endvidere skal notatet belyse konsekvenserne ved en omstrukturering. 

Analysen fokuserer på tre løsningsmodeller, hvor Trommen omorganiseres 
til:

 En erhvervsdrivende selvejende fond
 En frivillig forening
 Den nuværende organisering med øget frivillighed.

De forventede økonomiske potentialer fremstilles i konklusionen. De er i 
hovedsagen ikke knyttet til organisationsformen men til 
kommunalpolitiske beslutninger om serviceniveau.

Direktionen har besluttet, at baggrundsanalysen skal omhandle Trommen 
som institution, hvorfor der udelukkende fokuseres på Trommens budget 
til kulturaktiviteter og ikke den resterende del af Kulturhus Trommen. Der 
kan i sagens natur gennemføres besparelser på biblioteket (fx som 
beskrevet i råderums-forslagene), og dermed på den samlede virksomhed.

Forhold om fremtidig placering af det nye rådhus kan spille ind på 
benyttelse og valg af organisationsform for Trommen. Vælges en fond eller 
forening vil kommunen ikke have muligheder for at disponere lokaler og 
faciliteter i kulturhus Trommen.   

1.1 Det økonomiske potentiale og omkostninger
Erfaringer fra andre kulturhuse viser, at en gennemgribende organisatorisk 
omstrukturering af et kommunalt kulturhus kan tage 1-2 år. Endvidere 
viser erfaringerne, at opgaven kræver investeringer i advokat- og 
konsulent bistand i forhold til at udarbejde vedtægter, sikre lovhjemmel, 
overdrage materiel osv. Herudover må man forvente et stort 
administrativt ressourceforbrug i forbindelse med 
virksomhedsoverdragelse, planlægningsarbejde og implementering. 

Nærværende analyse fokuserer på kulturhuse som for nyligt er 
omstruktureret. Det viser sig, at alle de undersøgte 
organisationer/kulturhuse modtager økonomisk støtte fra deres 
hjemkommuner. 
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I forbindelse med analysearbejdet kan administrationen konstatere, at der 
er meget stor forskellighed i hvorledes de forskellige kulturhuse og 
foreninger er organiseret. Derfor er det svært at lave direkte økonomiske 
sammenligninger med Trommens nuværende konstruktion, de andre 
kulturhuse, og fremtidige løsningsmodeller. Samtidigt benytter både 
foreningerne og fondene andre regnskabsformer end Hørsholm 
Kommune.  
 
Administrationen pointerer derfor, at sammenhængene mellem 
organisationsform og det økonomiske potentiale ikke er klare. Ydermere 
skal der tages højde for investeringsbehovet der beskrives i de følgende 
løsningsmodeller. Det økonomiske potentiale afhænger af en politisk 
stillingtagen til hvilket niveau man ønsker at støtte med snarere end til 
organisationsformen. 

Notat beskriver ikke en konkret detail- og udviklingsplan for hver 
løsningsmodel. Vælger et budgetflertal, at administrationen skal arbejde 
videre med en (ny) bestemt løsningsmodel, foreslår administrationen at 
der nedsættes en projektgruppe med et politisk godkendt kommissorium.

Notatet behandler i øvrigt heller ikke forhold knyttet til 
forpagtningsaftalen med Bøf og Bolle, selvom en sådan aftale vil kunne 
komme i spil ved en ændring af styrelsen af Trommen.

2.0 Metode og sammenligningsgrundlag
Metoden som benyttes går på at sammenligne strukturen af nogle 
organisationer, som er relevante og som kan overføres til Trommen. Der 
tages udgangspunkt i fire kulturhuse som for nyligt er blevet 
omstruktureret fra en kommunal institution til en erhvervsdrivende fond. 
Endvidere tages der udgangspunkt i to socialøkonomiske foreninger der 
løfter opgaver inden en kommunes ressortområde (indenfor 
kommunalfuldmagten). 

Gældende for kulturhusene og foreningerne er, at de alle modtager et 
direkte kommunalt tilskud til deres aktiviteter, via samarbejdsaftaler. 
Nogle modtager også statstilskud (som statsanerkendte spillesteder). Der 
er tale om:

Organisation Kommune Tilskud
Fonden Gjethuset Halsnæs 3,1 mio. kr.
Fonden Slagelse Musikhus Slagelse 3,8 mio. kr.
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Ålborg 10,5 mio. kr.
Foreningen Klaverfabrikken Hillerød 3 mio. kr.
Foreningen Aktivhuset Selmersbo Hørsholm 0,5 mio. kr.

I analysen fokuseres der på:

 Juridisk og organisatorisk struktur
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 Konsekvenser ved den nye struktur
 Økonomisk potentiale

I løsningsforslagene vil de juridiske og organisatoriske strukturer beskrives 
med henblik på at fremstille validitet og indsigt i de forskellige 
organisationsformer. 

Ydermere vil de umiddelbare konsekvenser blive beskrevet med henblik på 
at skabe en forståelse for, hvorledes en ny organisering kan fungere, og 
hvad dette betyder for Hørsholm Kommune. 

Endeligt fremstilles det økonomiske potentiale som jf. ovenstående er 
behæftet med stor usikkerhed, og blot er et udtryk for, hvor meget man 
kan reducere Trommen i forhold til budget og virksomhed. For at skabe en 
fælles referenceramme og samme forudsætninger antages det, at alt 
bygningsdrift og energiafregning fortsætter i kommunalt regi, og at 
inventar vederlagsfrit stilles til rådighed.   

3.0 Beskrivelse af Trommen
I Kulturhus Trommen er der to institutioner; Biblioteket og Trommen. De 
to institutioner arbejder tæt sammen i forhold til administration, 
bygningsdrift og kulturelle tilbud. Der er for nylig ansat èn leder for den 
samlede virksomhed. Med den valgte struktur er der lagt op til at man i 
endnu højere grad skal arbejde på tværs af hele kulturhuset og løse 
opgaver på tværs af Bibliotek og Trommerne. Besluttes det at 
implementere en erhvervsdrivende fond eller en forening skal der på ny 
tages stilling til ledelse hver især af Biblioteket og Trommen, da Trommen 
ikke længere vil være karakteriseret som en kommunal institution.  

Kulturhus Trommen afholder årligt 175 arrangementer, hvoraf 
institutionen Trommen selvstændigt arrangerer 40-50 arrangementer i 
form af kommercielle aktiviteter som koncerter, teater og udlejning. 
Trommens personale deltager i afvikling af de fleste af kulturhusets 175 
arrangementer, hvor de faciliterer samarbejdet, logistikken og teknikken. I 
alt er der 5 medarbejdere ansat i Trommen inklusiv en leder. 
Medarbejderne håndterer økonomistyring, administration, teknik, pr- og 
markedsføring, arrangementsafvikling, biografdrift samt billethåndtering. 
Herudover varetager Trommens personale planlægning af kulturdagen, 
musikalsk potpourri og har i mange år afholdt musical. Kommunen har i 
2018 brugt Trommen vederlagsfrit” til i alt 66 kommunale arrangementer 
svarende til en udlejningspris på 641.400  kroner – der skal bruges 641.400 
kroner et andet sted, hvis udgifterne ikke afholdes af Trommen. 

Trommen har tilknyttet en fleksibel biograffunktion, hvor premiere og 
kulturbiograf-funktion i snit sælger 13.315 billetter om året med et årligt 
budget på op til 500.000 kr. Hovedparten af beløbet er gået til at dække 
husleje i Trommen, samt biograffunktionens andel af udgifterne til Foyer-
baren. I forbindelse med biografbudgettet er der ansat to 
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deltidsmedarbejdere, som varetager praktisk cafedrift og billetsalg. Der 
skal ses på mulighederne for at nedbringe udgifterne til at drive 
Foyerbaren.

Trommens budget til at levere kulturelle aktiviteter til borgerne er ca. 4,5 
mio. kr. eksklusiv biograf (de kulturhuse der sammenlignes med har ikke en 
biograf). Vedhæft svar til Kommunalbestyrelsen fra februar 2019 som bilag 
1

Der vedhæftes visionsoplæg til udvikling i Trommen som forelagt for SFKU i 
juni 2019 til belysning af Trommens igangværende udviklingsspor som 
bilag 2.

4.0 Omstrukturering til en erhvervsdrivende fond
Gjethuset, Slagelse Musikhus og Musikkens Hus i Nordjylland er alle 
erhvervsdrivende selvejende fonde med selvstændige bestyrelser og salg 
af kulturelle aktiviteter som en del af deres kommercielle virksomhed. 

Fondene ejer selv bygningsmassen, benytter bygningsmassen vederlagsfrit 
eller har fået oprettet et erhvervslejemål, som de tilbagebetaler via deres 
kommunale eller statslige tilskud. Der er gennemsnitligt 5-10 ansatte i de 
forskellige kulturhuse. Formålet med fondene er at drive et kulturcenter 
med et bredt og varieret kulturudbud. Der er nedsat en professionel og 
fagligt funderet bestyrelse, hvor der ikke sidder nogen politikere. 

4.1 Juridisk og organisatorisk struktur
Ved at oprette en erhvervsdrivende fond ønsker man at prøve at drive et 
kulturhus på markedsvilkår, med et (betydeligt) kommunalt driftstilskud 
målrettet kulturelle aktiviteter. 

Ved at omorganisere Trommen fra en kommunal institution til en 
erhvervsdrivende fond udskilles Trommen fra kommunalbestyrelsens 
disposition og vil herefter være sin egen juridiske enhed. Ingen fysisk eller 
juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. 

Oftest oprettes en fond som resultat af et ønsket formål. Formålet med 
fonden skrives ind i fondens vedtægter. Fondens vedtægter kaldes ofte for 
fundatsen. Gældende for Trommen kunne fundatsen f.eks. være at levere 
kulturelle oplevelser til borgerne i Hørsholm.

En fond stiftes ved, at en formue overdrages til fonden, hvilket betyder, at 
formuen udskilles uigenkaldeligt fra stifteren. Fonden er således 
selvejende, og ledes af en bestyrelse og direktion (daglig leder). 

Der er 2 typer fonde - erhvervsdrivende fonde og almennyttige fonde.
I Trommens tilfælde, hvor der vil være tale om køb og salg af kulturelle 
aktiviteter, skal der oprettes en erhvervsdrivende fond. Lovgivningen siger, 
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at det kræver et minimums indskud på 300.000 kr. som grundkapital der 
således udgør fondens startformue.

4.2 Konsekvenser ved en erhvervsdrivende fond
Oprettes Trommen som en fond er den ikke længere ledet som en del af 
Hørsholm Kommune og udskilles fra kommunens ledelse, administration 
og økonomistyring. Ligeledes kan kommunen ved en virksomheds-
overdragelse ikke længere trække på de administrative og tekniske 
medarbejdere i forbindelse med politisk betjening eller ønsker i forhold til 
at lave en kulturdag, borgermøder, musical eller premierebiograf. Dette 
kan dog aftales og finansieres særskilt via en samarbejdsaftale.

Den igangværende fusion og det tætte samarbejde mellem biblioteket og 
Trommen vil få en anden karakter, og de synergieffekter og rationaler der 
er indlagt ved at fusionere de to kommunale institutioner til et samlet 
kulturhus vil ikke længere være relevant. 

Da den erhvervsdrivende fond er kommercielt anlagt vil mange ydelser 
mellem Trommen og Hørsholm Kommune formentligt blive faktureret, og 
kommunen kan ej heller benytte Tromme-salene vederlagsfrit. Dette 
anslås til at udgøre op imod 1.mio kr.

Det kan være en mulighed, at fonden, som en del af et erhvervslejemål 
med kommunen, lejer faciliteterne og driftsinventaret. Dette afskrives så 
f.eks. over en periode, hvorefter det tilhører fonden. Ønsker fonden f.eks. 
at geninvestere i nye biografstole tilfalder disse ligeledes fonden. Dette 
betyder, at kommunen på sigt mister egne investeringer i musikanlæg, 
biograffunktion, stole, lyssystemer osv. Således skal kommunen give et 
driftstilskud til fonden, som denne benytter til at leje lokalerne og 
inventaret af kommunen, samtidigt med at kommunen mister råderetten.

Ved at oprette en erhvervsdrivende fond skaber man en virksomhed, som 
er juridisk levedygtig i forhold til at drive erhvervsvirksomhed. Således vil 
fonden kunne tilpasse sig markedsmæssige forhold og efterspørgslen og 
selv bestemme, om den vil udbyde biograf, koncerter, teater, konferencer 
og udlejningsvirksomhed. Den vil kunne lave et tæt samarbejde med 
erhvervslivet og skal ud og søge private sponsorater, som kan være med til 
at diktere udbuddet. Således kan udbuddet og bredden af kulturtilbud 
blive markant anderledes end i dag. Samtidigt er fonden ikke forpligtet til 
at samarbejde med kommunens institutioner. 

For at skabe et samarbejdsklima med fonden kan kommunen indgå en 
driftstilskudsaftale, som opstiller nogle brede rammer for samarbejde og 
forventning om et bredt kulturudbud.

Omorganiseres Trommen til en fond, vil der ikke være ejere eller 
medlemmer, men Trommen ledes udelukkende af en bestyrelse og 
direktion (daglig leder). Det vil sige, at der ikke er nogen medlemmer eller 
generalforsamling, som kan føre kontrol med bestyrelsen. I 
kommunalfuldmagtens grundsætninger gælder det at en kommune ikke 
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må have bestemmende indflydelse på en privatretslig virksomhed. Derfor 
skal bestyrelsen kunne fungere uden problemer i forhold til habilitet 
hvorfor andelen af kommunale repræsentanter i bestyrelsen aldrig må 
have flertal. Endvidere anbefales det at bestyrelsen er faglig kompetent, 
da denne er den øverste ledelse som definerer fondens virksomhed. 

En erhvervsdrivende fond bestemmer selv hvor meget man vil benytte 
frivillighed. I Fonden Slagelse Musikhus arbejder man ikke med frivillige, 
men har tilknyttet en venskabsklub som har bidraget til grundkapitalen, og 
som derved har opnået særlige privileger. I Gjethuset bruges de frivillige i 
baren, til billettering og andre forefaldende praktiske opgaver. En vigtig del 
af frivillighedskulturen er samhørighed og fællesskab, og det er i dette 
tilfælde vigtigt at man betragter frivillighed som en investering, som på sigt 
kan medføre et rationale for den erhvervsdrivende fond. Erfaring viser, at 
man som fond skal betragte frivillighed som et supplement der gør 
kulturhuset mere lokalforankret og vellidt i lokalsamfundet. En vis andel af 
professionel ledelse, administration og teknisk kompetence er nødvendig.

4.3 Økonomisk potentiale
At oprette en fond vil jf. afsnit 1, ikke i sig selv give en økonomisk 
effektivisering. En fond er blot en anden juridisk konstruktion, som dog er 
frigjort fra kommunen. Dette betyder at fonden skal oprette og bekoste sin 
egen driftsenhed med egen ledelse, administration, fagsystemer, 
bogholderi, bankdrift osv. 

Det økonomiske effektiviseringspotentialet kan ligge i, at en sådan fond i 
højere grad tilpasser sig markedets efterspørgsel, med de konsekvenser 
dette samtidig vil have for kulturudbuddet i Trommen. 
Kommunalbestyrelsen vil samtidig skulle overveje om den er villig til at 
drage konsekvenserne, såfremt en fond fejler ift. driften. 

Gjethuset og Slagelse Musikhus modtager et driftstilskud til de kulturelle 
aktiviteter på ca. 3,5 mio. kr. hvilket er ca. 1 mio. kr. mindre end Trommen.

Det skal dog pointeres at Trommen medvirker i dobbelt så mange 
arrangementer som f.eks. Gjethuset, hvilket især skyldes 
samarbejdsarrangementer med biblioteket og kommunen. Herudover 
løfter det faste personale opgaver med biograffunktionen. 

For at kunne realisere løsningen er der dog en række forudsætninger som 
skal være tilstede:

 Kommunen skal indskyde stiftelse på 300.000 kr. 
 Kommunen skal betale for aktiver som it- og 

administrationssystemer
 Kommunen skal stille alt driftsinventar til rådighed, som er 

nødvendig for at drive de nuværende aktiviteter.
 Kommunen betaler for energi, skatter etc.
 Kommunens indflydelse på kulturpolitikken mindskes



Baggrundsanalyse – Omstrukturering af Trommen Notat

Sagsnr: 19/4956 

9/14

 Kommunens mulighed for selv at bruge Trommen billigt 
begrænses

 Kommunen vil skulle beslutte hvilke konsekvenser kommunen vil 
drage, hvis en fond fejler på driften.

Stilles Trommen ikke gratis til rådighed for kommunale arrangementer, 
skal dette modregnes det økonomiske potentiale.  

5.0 Omstrukturering af Trommen til en frivillig forening
Foreningen Klaverfabrikken og Foreningen Selmersbo Aktivhus er begge 
frivillige foreninger som driver et frivillighedshus. Begge har en bestyrelse 
og medlemmer. Foreningerne har ikke erhvervssalg for øje, men afholder 
deres kultur-aktiviteter i overensstemmelse med kommunalfuldmagten 
hvor de i høj grad benytter frivillighed til at drive deres sociale og kulturelle 
aktiviteter. Begge foreninger får stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed, og 
modtager tilskud fra kommunerne til at aflønne fastansat personale som 
en del af en samarbejdsaftale.

Klaverfabrikken er autonom og benytter ikke kommunens administrative 
systemer, men køber selv bogholderi, løn- og it systemer. Selmersbo har 
mulighed for at benytte kommunens administrative systemer, og 
kommunen varetager ansættelsesmyndighed i forhold til personale og 
daglig ledelse. Dette er ikke ”værdisat”.

5.1 Juridisk og organisatorisk struktur
Hørsholm Kommune kan overdrage sine opgaver i Trommen til en forening, 
som driver kulturelle aktiviteter i Trommen, hvis de varetager de opgaver 
som kommunen selv ville udføre indenfor kommunalfuldmagtens 
beføjelser. Altså kan dette ikke gælde erhvervsvirksomhed med fortjeneste 
for øje. Det kan være problematisk, hvis foreningen ønsker at udvide sine 
beføjelser i Trommen ved f.eks. at tilbyde udleje- eller 
konferencevirksomhed. Dog kan Hørsholm Kommune yde et tilskud til 
foreningens kulturaktiviteter som en del af kommunens ønske om at 
varetage borgernes interesser. Dette tilskud kan være bundet op på en 
samarbejdsaftale.

Det vil være tilladt at lave accessorisk virksomhed som salg af fadøl, 
popcorn, etc. i en cafevirksomhed.

En forening er en juridisk person - dvs. at foreningen kan indgå aftaler og 
påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. 
Alt genereret profit skal blive i foreningen. Når en forening skal drive 
aktiviteterne i Trommen, skal der vælges en bestyrelse ved en stiftende 
generalforsamling. Foreningens virke beror på frivillighed, hvor det er et 
fælles engagement omkring formålet i vedtægterne. 
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Skulle Hørsholm Kommune ønske, at der blev etableret en forening til at 
drive aktiviteterne i Trommen, vil det være med henblik på at lave 
aktiviteter for medlemmerne. Dog vil man godt kunne afholde koncerter, 
teater, biografvisninger for borgerne, men det må ikke være aktiviteter, 
som er konkurrenceforvridende, og som ikke har hjemmel i gældende 
lovgivning.

5.2 Konsekvenser ved at etablere en frivillig forening:
Oprettes en forening, skal kommunens driftsinventar og maskinel i 
Trommen overdrages til foreningens benyttelse og disposition. Dette 
udstyr repræsenterer adskillige millioner kr. Overdragelsen kan ske ved at 
indgå et lejemål med foreningen, eller ved at stille lokaler og 
driftsinventaret gratis til rådighed. Det vil således være kommunen som 
har vedligeholdelsesansvaret, og foreningen som er bruger.

Foreningen skal drive Trommen som et brugerstyret hus, hvor foreningen 
selv planlægger, arrangerer og udbyder kulturtilbud. Dette stiller krav til en 
vis volumen i medlemstal, samt tilpas engagerede medlemmer, som 
ønsker at lave aktiviteter som koncerter, teaterforestillinger, 
biografforestillinger og andre forsamlingshuslignende aktiviteter osv. 

Endvidere kræver det, at der er en bestyrelse med en faglig-, 
organisatorisk- og ledelsesmæssig kompetence og vedholdenhed i forhold 
til at sætte en længerevarende strategi og plan for det kulturelle indhold 
og udbud.

Et brugerdrevet kulturhus vil betyde, at bestyrelsen skal have autonomi og 
manøvrerum i planlægningen og de aktiviteter, man ønsker at udbyde. 
Den kommunalpolitiske indflydelse på kulturpolitikken begrænses. 
Ændringen kan betyde, at diversiteten indenfor aktiviteterne kan blive 
meget brede, hvor engagerede medlemmer får mulighed for at lave 
spontane grupper indenfor de interesser og strømninger, som er i 
lokalsamfundet. Det kan være strikke-cafe, litteraturgrupper, rejsegrupper, 
kostume-syning og koncertvirksomhed. Udbuddet af f.eks. koncerter og 
teaterstykker kan i høj grad tage udgangspunkt i lokale amatører og 
fritidsbrugere. Kulturhuset kan derfor betragtes som en dynamo for 
lokalsamfundet, hvor borgerne får en fælles platform og et kulturelt 
forsamlingshus.

Ved at foreningen er medlemsbaseret, kan der muligvis ske en 
ekskludering af ikke-medlemmers interesser. Således kan man forestille sig 
at en bestyrelse med særlig fokus på et bestemt kulturområde vælges ind 
af et flertal, som så dominerer udbuddet og aktiviteterne. Dette kan gøre 
Trommen mindre attraktiv for nogle brugergrupper. Endvidere kan der 
opstå en situation, hvor man kun laver arrangementer for medlemmerne, 
eller at populære koncerter først udbydes til medlemmer som første 
prioritet og sidenhen til andre borgere. 
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Erfaringer viser, at benyttelse af frivillighed og foreninger har størst succes 
ud fra et ”bottom up” princip. Altså at der er et brugerdrevet ønske om at 
etablere en forening, som kan drive Trommen som en frivillig 
kulturinstitution. Ønsker kommunen at igangsætte en omstrukturering, 
hvor man samtidigt reducerer et budget til f.eks. en tiendedel, kan dette 
virke som en meget stor opgave for frivillige, der kan resultere i frafald. 
Dette er ikke hensigtsmæssig, da drift af et kulturhus kræver kontinuitet i 
ledelsen. I givet fald vil det være administrationens anbefaling at der 
tilknyttes en professionel daglig leder, og at der etableres en struktur for 
administration og teknisk drift af faciliteterne. Det professionelle personale 
og administrationssystemer kan finansieres via et kommunalt driftstilskud 
eller betales af kommunen.

5.3 Økonomisk potentiale
At oprette en forening vil jf. afsnit 1, ikke i sig selv give effektiviseringer. En 
forening er en anden organisationsform end den nuværende, og man vil gå 
fra en professionel organisation til et kulturhus drevet af amatører. Da 
foreningen ikke kan operere på kommercielle vilkår, skal der være en form 
for kommunal støtte.

Erfaringer viser at et foreningsdrevet kulturhus på størrelse med Trommen 
(med et større befolkningsunderlag) kan køre med et driftstilskud på ca. 3 
mio. kr. af kommune og stat, hvilket er ca. 1,5 mio. kr. mindre end 
Trommens driftstilskud. 

For at kunne vurdere det økonomiske potentiale er der dog en række 
forudsætninger som skal være tilstede:

 Kommunen skal betale for aktiver som it- og 
administrationssystemer eller stille disse vederlagsfrit til rådighed

 Kommunen skal stille alt driftsinventar til rådighed som er 
nødvendig for at drive de nuværende aktiviteter.

 Kommunen betaler for energi, skatter etc.
 Kommunens indflydelse på kulturpolitikken mindskes
 Kommunens mulighed for selv at bruge Trommen billigt 

begrænses
 Kommunen vil skulle beslutte hvilke konsekvenser kommunen vil 

drage, hvis foreningen fejler på driften.

Stilles alle disse ting ikke gratis til rådighed, skal dette modregnes det 
økonomiske potentiale.  

6.0 Den nuværende organisering med øget frivillighed
Der har tidligere ikke været væsentligt fokus på at arbejde med frivillighed 
i Trommen da der har været ønske om professionel drift. I forbindelse med 
den igangværende fusion mellem Biblioteket og Trommen med én ny 
ledelse og fælles administration, er der igangsat et visionsarbejde med 
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henblik på at inkludere en større grad af frivillighed som supplement til 
den kommunale drift. Dette især for at skabe en større lokalforankring af 
kulturhuset samt for en udvidelse af det kulturelle udbud.

6.1 Juridisk og organisatorisk struktur
Rammerne for brugen af frivillige kan ske i overensstemmelse med 
kommunalfuldmagtsreglerne. Det betyder blandt andet, at der skal være 
en lovlig kommunal interesse, hvis kommunen skal yde støtte. Brugen af 
frivillige ska også ske i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen og 
forbuddet mod støtte til enkeltpersoner. Dette betyder, at de frivillige ikke 
må honoreres som medarbejdere, og at der ikke må gøres forskel blandt 
de frivillige.

Således skal man være varsom med at betragte frivillige som en gratis 
arbejdskraft til at løfte nogle praktiske opgaver i et kulturhus. Erfaring fra 
andre kulturhuse viser, at de frivillige motiveres af interesse og 
samhørighed, og at det praktiske arbejde og den daglige assistance er en 
følgevirkning af deres engagement. Man brænder for musik og vil derfor 
gerne hjælpe til koncerterne. Man er glad for film og vil derfor gerne stå 
for salg af billetter og popcorn. Samtidigt forventer man at være med til 
koncerterne og filmfremvisningerne.

For frivillige er det ofte vigtigt, at der skabes sociale relationer og et stærkt 
tilknytningsforhold til den pågældende organisation. Således er det vigtigt 
at udvikle en frivillighedskultur, hvor de frivillige møder ligesindede, og 
hvor de føler, der er en materiel og immateriel belønning ved, at de 
investerer deres tid i driften af et kulturhus. Deres arbejde kan være en del 
af et ønske om fællesskab. Derfor er det nødvendigt med en vis 
fleksibilitet, således at man kan honorer de frivillige med gratis middage, 
koncertbilletter, fadøl osv. Herudover skal der være mulighed for, at de 
frivillige selv kan arrangere koncerter, arrangementer og workshops.

Ofte ønsker de frivillige at være med i beslutningsprocesserne, hvorfor 
ledelsen skal kunne varetage to ledelsesformer, ledelse af frivillige og 
ledelse af ansatte. Erfaring fra andre kulturhuse viser, at der kan opstå 
konflikter, når de to grupper arbejder side om side i forhold til 
opgaveløsningen. Derfor skal der laves en skarp opdeling i hvilke opgaver 
der løftes af ansatte, og hvilke der løftes af frivillige. Dette skal dog ske 
under forudsætning af at de frivillige stadig finder opgaverne tilpas 
meningsgivende. I nogle kommuner ansættes der frivilligkoordinatorer 
som arbejder med de frivillige på de frivilliges præmisser.

6.2 Konsekvenser ved den nuværende organisering og øget fokus på 
frivillighed
Ønsker man at benytte en større andel af frivillige i Trommen, skal der 
etableres en kultur og et fællesskab, som gør det attraktivt at deltage i 
opgaveløsningen. Således skal der investeres i samarbejdstiltag og sociale 
arrangementer, og der skal sættes midler af til fribilletter, madkuponer, 
planlægningsseminarer, fælles-ture og ekskursioner osv. 
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Erfaring fra andre kulturhuse viser at det især er omkring 
arrangementsafvikling, at man benytter frivillige, og det vil være indenfor 
dette område der kan være et økonomisk potentiale. 

Som en del af den daglige drift og arrangementsafvikling bruger Trommen 
timelønnede i form af løst- og fastansatte: 

Timelønnede: Omkostningsniveau/år Opgaver
Løst ansatte 305.000 kr. -Udlejningsvirksomhed

-Billettering
-praktik med stole, 
sale
-Barvirksomhed 

Fastansatte (Biograf) 420.000 kr. -Salg i foyerbaren
-billettering biograf

En stor del af de løst ansatte laver praktisk orienterede opgaver med f.eks. 
at flytte stole, ændre opstilling i Tromme salene, varetage billettering ved 
koncerter osv. Som en del af biografbudgettet er der ansat 2 
medarbejdere på deltid til at varetage salg i foyerbaren samt forefaldende 
praktiske opgaver.

6.3 Økonomisk potentiale
Den maksimale effekt ved at lade frivillige løse opgaver der i dag laves af 
timelønnede vil jævnfør ovenstående svare til 725.000 kr. Dog skal der ske 
en årlig investering på ca. 200.000 kr. til ledelse af de frivillige jf. 
ovenstående, hvorfor maksimal økonomisk potentiale vil være 525.000 kr. 

Administrationen vurderer, at det vil tage flere år at etablere en 
langtidsholdbar og bæredygtig frivillighedskultur i Trommen. Det fulde 
provenu på op til 525.000 kr. kan således ikke realiseres med det samme.

7.0 Konklusion:
Dette notat angiver ikke et specifikt provenu ved omstrukturering af 
Trommen. Evt. reduktioner i driften i/af Trommen kan gennemføres 
uafhængigt af driftsformen. Notatet beskriver således tre forskellige 
løsningsmodeller på hvordan man kan omorganisere Trommen.

Man kan etablere en erhvervsdrivende fond som opererer på 
markedsvilkår med et kommunalt tilskud, men hvor kommunen mister en 
stor del af selvbestemmelsen.

Man kan overdrage opgaven til en forening, som kræver en stor andel 
støtte, og som ikke er så driftssikker som en fond eller den nuværende 
konstruktion. Foreningen tegner kulturpolitikken.
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Endeligt kan man videreudvikle den nuværende struktur, gennemføre den 
igangværende fusion og i højere grad benytte frivillighed i den praktiske 
opgaveløsning.

Effektiviseringsmuligheder og organisationsform hænger ikke sammen. 

Man kan fastholde det nuværende budgetniveau hvorved det økonomiske 
potentiale vil være 0 kr., blot i en anden organisationsform. Eller man kan 
reducere så meget at organisationsformen lige akkurat kan fungere i en 
juridisk konstruktion og på linje med andre sammenlignelige kulturhuse og 
foreninger. Det angivne potentiale knytter sig til det valgte kommunale 
serviceniveau i de kulturhuse der har givet inspiration til notatet.

Besparelsesmuligheder ift. biblioteket er som nævnt indledningsvis ikke 
inddraget i analysen.

Omstrukturering til: Økonomisk potentiale
A) Erhvervsdrivende fond 0 – 1 mio. kr.
B) Frivillig forening 0 – 1,5 mio. kr.
C) Aktuel organisation med øget frivillighed  0,13 – 0,53 mio. kr.

Endeligt skal pointeres at der især i forhold til en fond eller forening, skal 
investeres i planlægnings- og implementeringsarbejdet. Ydermere skal der 
stilles driftsinventar og bygninger til rådighed. Investeringsniveauet kræver 
en nærmere detailanalyse af den besluttede omstrukturering. 
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Spørgsmål:

På baggrund af læserbreve i den senere tid, ville det være rart med en 
opstilling af, hvad Trommens enkelte aktiviteter koster netto på 
kommunens driftsbudget.
 
Gerne så nye tal som muligt
 
Hvad koster biblioteksdriften incl. adm. mv. af mødelokalerne
Hvad koster biografen incl. indtægter fra salg i buffeten på budgettet
Hvad koster de øvrige kulturelle aktiviteter i Trommen netto
Hvad er indtægten ved forpagtninger mv fra 3.mand
Er der driftsudgifter herudover?
 
 
Er det rigtigt at ”Trommen” vil miste sine indtægter fra udleje til biograf, 
hvis biografen lukkes. Vil en lukning af biografen derfor betyde et driftstab 
på det samlede ”Trommenbudget”

Administrationens udgangspunkt i forbindelse med svar til 
Kommunalbestyrelsesmedlem Svend Erik Christiansen:
Administrationens svar tager udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2018 og 
benytter derfor regnskabstal fra årsregnskab 2018. Kulturhus Trommen er 
et begreb, der dækker over bygningsmassen, som indeholder institutionen 
Trommen, institutionen Biblioteket, og en privat forpagter ”Bøf og 
Broccoli”. Trommen administrerer 2 sale svarende til ”lille Trommen” og 
”store Trommen”. Salene er fleksibelt indrettet og kan derfor også 
indeholde en biograffunktion, hvorfor biograffunktionen hører under 
institutionen Trommen. Biograffunktionen har dog sit eget selvstændige 
regnskab. Det samlede Kulturhus Trommen har én fælles leder, mens 
institutionen Trommen har 4 ansatte (en kontorassistent, en 
økonomimedarbejder og to kulturteknikere). For at Kulturhus Trommen 
kan afvikle planlagte kulturelle arrangementer er det nødvendigt, at alle 
medarbejdere er fleksible og løser opgaver med garderobe, foyerbar, 
samarbejde med kunstnere, kulturbiograf, billetsalg mv. og dermed løser 
opgaver der går på tværs af deres stillingsbetegnelser. 

Nedenstående tabel viser de enkeltstående regnskabs- og budgetposter 
for institutionerne som er bosiddende i Kulturhus Trommen. Det skal 

Notat
Svar på spørgsmål fra Kommunalbestyrelsesmedlem Svend Erik 
Christiansen (A) 

Dato: 19.02.2019

Center for Kultur og Fritid
Team kultur og fritid

horsholm.dk

Kontakt
Peter Skjøt-Rasmussen

Kultur- og fritidskonsulent
psr@horsholm.dk

Direkte tlf. 
4849 5763
2157 2674



Svar til kommunalbestyrelsesmedlem Svend Erik Christiansen
 

Notat
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pointeres at institutionerne foruden at lave deres kerneopgaver og 
aktiviteter i kulturhuset, også laver andre aktiviteter som kulturdag, 
tværgående kulturaktiviteter med andre foreninger og borgere, 
administration på tværs af Center for Kultur og Fritid, lokalebooking, osv. 

Institutioner i Kulturhus Trommen, netto  Regnskab 18  Budget 18 
Biblioteket  kr.                     11.045.000  kr.                11.516.700 
Trommen  kr.                        4.986.000  kr.                  5.558.000 
Biograffunktion  kr.                           393.000  kr.                      500.000 
Forpagtning  kr.                          -104.000  kr.                    -104.000 
Bygningsdrift  kr.                           423.185  kr.                      613.700 
I alt  kr.                     16.743.185  kr.                18.084.400 

Ud over de aktiviteter som institutionerne afholder i Kulturhus Trommen, 
har der også været afholdt øvrige kulturelle aktiviteter finansieret af pulje-
midler og musikskolen. Dette kan fx være foyerkoncerter, 3teater, 
Hørsholm Musikforenings aktiviteter osv.

Øvrige kulturelle aktiviteter i Kulturhus 
Trommen  Regnskab 18  Budget 18 
Kulturhuspulje, aktiviteter i kulturhuset  kr.                           220.755  kr.                      517.700 
Musikskole, aktiviteter i kulturhuset  kr.                              40.000  kr.                        40.000 
I alt  kr.                           260.755  kr.                      557.700 

Samlet er der i regnskab 2018 et totalt mindreforbrug på 1.638.160 kr. ift. 
budgettet, hvilket skyldes beslutning om tilbageholdenhed i regnskabsåret.

Det er politisk besluttet, at Trommen skal generere en del af det samlede 
budget ved egne indtægter. Indtægterne kommer ved salg af billetter, 
udlejningsvirksomhed mv. Indtægterne udgør ca. 1,5 mio. kr. i 2018.

Administrationens svar er herefter:

1) Hvad koster biblioteksdriften incl. adm. mv. af mødelokalerne
Svar: 11.065 mio. kr.

Biblioteksdriften kostede i 2018, 11.045 mio. kr., inklusiv administration af 
mødelokalerne som er en del af den almindelige drift. 
Rådhusadministrationen administrerer ligeledes mødelokaler i kulturhuset, 
og det vurderes til at koste ca. 20.000 kr.

2) Hvad koster biografen incl. indtægter fra salg i buffeten på budgettet
Svar: 0,4 mio. kr.

Netto kostede det 393.000 kr. i 2018 at drive biografen inklusiv salg af 
varer i foyerbaren.

3) Hvad koster de øvrige kulturelle aktiviteter i Trommen netto
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Svar: Trommen koster i henhold til regnskab 2018 4,99 mio. kr., hvortil 
kommer 0,26 mio. kr. til ”øvrige kulturelle aktiviteter” jf. ovenfor.

Foruden de aktiviteter som Biblioteket og Trommen selv afholder indenfor 
deres budget, afholdes der således arrangementer som bevilliges af 
puljemidler og af musikskolen, samt private og andre arrangementer.

Kulturelle arrangementer i Trommen 
- Der vises daglige biografpremiereforestillinger i de fleksible sale
- Ugentlige babybio og seniorbio 
- Kulturbiograffilm for bl.a. skoler 5-10 gange årligt
- Koncerter/Teaterforestillinger ca. 40-50 gange årligt
- Biblioteksarrangementer ca. 30-40 gange årligt
- Udlejning af Trommen – varierer fra år til år

4)  Hvad er indtægten ved forpagtninger mv fra 3.mand
Svar: 0,1 mio. kr.

Forpagtningsindtægten er 104.000 kr. / år, inklusiv forbrugsbidrag til 
varme og vand.

5) Er der driftsudgifter herudover?
Svar: 0,4 mio. kr.

Foruden den faglige formålsbestemte drift i institutionerne, er der drift til 
vagtservice, tekniske installationer samt udvendig vedligehold som samlet 
kostede 423.185 kr. 

6) Er det rigtigt at ”Trommen” vil miste sine indtægter fra udleje til 
biograf, hvis biografen lukkes. 
Svar: Ja. 

Hvis biografen lukkes vil Trommen miste en lejeindtægt svarende til 
120.000 kr.
 
7) Vil en lukning af biografen derfor betyde et driftstab på det samlede 

”trommenbudget”
Svar: Nej

Trommen påvirkes herudover ikke af videre indtægtstab, da biografen 
kører med sit eget lukkede regnskab. Konsekvensen af en lukning af 
biografen vil betyde en nettoreduktion af budgettet på 500.000 kr. 



KULTURHUS TROMMEN
Strategi

Præsentation af strategi for en videreudvikling 
af Kulturhus Trommen.



STRATEGI
1. VISION

2. MÅLGRUPPER & PR

3. NYE TILTAG
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1. VISION
TO PARALLELLE SPOR:

1. Fælles kulturhus – åbne døre i huset
Fra Bibliotek og Trommen som 
to selvstændige institutioner 
til et mere fælles kulturhus.

2. Kulturplatform – åbne døre udadtil
Fra kulturhus til kulturplatform.

3



TOP DOWN
Et hus hvor vi fortsat kuraterer 
top down ...

BOTTOM UP
... men også fokuserer på at 
kuratere bottom up

TO INSTITUTIONER > ÉT FÆLLES KULTURHUS > EN KULTURPLATFORM
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2. MÅLGRUPPER & PR
Step 1: 
Én fælles målgruppe for hele huset

Step 2: 
Hvem kommer i huset? 
Definition af vækstpotentiale

> BABY / FORÆLDRE
> BØRN
> UNGE
> 25 - 35
> 35 - 55
> 55+
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STØRRE SYNLIGHED 
Målrette PR & markedsføring til
de enkelte segmenter i målgruppen

ANALOGE OG DIGITALE KANALER 
Bruge flere forskellige kanaler som 
lokomotiv til at øge besøgstallet i huset:

> BIOGRAF: REKLAMESPOTS
> SOCIAL MEDIA
> KUNSTNERNES EGNE DIGITALE NETVÆRK
> TRYKTE FLYERS MÅLRETTET SENIORER
> NY FÆLLES INDOOR SKÆRMTEKNOLOGI?
> UDENDØRS: STORSKÆRM PÅ FACADEN?
> REKLAMESØJLER I BYBILLEDET?
> ...
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1. BIOGRAF SOM PLAKAT SØJLE

2.  TALENTSCENE FOR UPCOMING BANDS

3. ISHOCKEY FINALER

4. FORENINGER OG 
KLUBBER: RUMORS 
CORNER, BLAST ETC.

5. COMEDY TALENTSCENE

6. CAFE SOM OMDREJNINGS-
PUNKT FOR FÆLLESKAB

7.  BIOGRAFKLUB 
/ FRIVILLIGE

10.  INDRETNING
FOYER / NY TEATERSAL 11. NYT OPERAFILM-PROGRAM 

METROPOLITAN / NICHE KULTURFILM

8. MUSIKSKOLEN

9. E-SPORT
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3. NYE TILTAG



NYE KULTURTILBUD OG AKTIVITETER
Nye tiltag baseret på både ’top down’ 
og ’bottom up’ kulturtilbud og aktiviteter, 
der skaber synergi i huset. 

Øget fokus på arrangementer, der
henvender sig til det yngre segment 
i målgruppen.

BEDRE UDNYTTELSE AF FACILITETERNE
Privat udlejning af lokalerne mm. kan 
være med til at øge trafikken i huset.
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