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2021: Corona og nye tider i huset 
Beretningen denne gang bærer – forhåbentlig for sidste gang – igen præg af både Corona og større skift i 
vores hus. 2021 var vi helt eller delvist lukket mere end halvdelen af året, og vi lagde også sidste hånd på 
generationsskiftet i vores personalegruppe. 
 
Det var også året hvor vi efter seks års arbejde fik en ny driftsaftale på plads med kommunen og godkendt 
vores nye vedtægter. Derfor bliver overskrifterne for 2021-beretningen: 
 

1. Ny driftsoverenskomst helt på plads 
2. Bemanding og generationsskifte 
3. Coronapandemien 
4. Kulturfuglen 
5. Vedligeholdelse af huset 
6. Lidt statistik 
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1. Ny driftsaftale endelig på plads 
Punktet her har fyldt meget i de seneste fem-seks års beretninger, og også på vores generalforsamlinger, 
ved medlemsmøder og nyhedsbreve – men med godkendelsen af de nye vedtægter ved seneste generalfor-
samling, og Byrådets efterfølgende tiltrædelse af dem, så har vi nu endelig både et sæt vedtægter og en 
driftsaftale med kommunen, som sikrer husets fremtid. 
 
Det har været et langt og sejt arbejde; i lange perioder en kamp, som har været tæt på at tage pusten fra 
os i bestyrelsen, og vi håber aldrig at skulle sådan en meningsløs ørkenvandring igennem igen. 
 
Til aftalen knytter sig også nye retningslinjer og afgifter for brugen af vores hus.  
 
Retningslinjer 
De væsentligste ændringer i reglerne er: 

• En serie af arrangementer må maksimalt strække sig over fem arrangementer. 
• For kommunale arrangementer gælder fremover samme afgifter som for alle andre – dog har de 

sammen med kommercielle arrangementer lavest prioritet. 
• Der pålægges afgift på en række andre services og udstyr, og de fleste afgifter reguleres i pris, da 

der ingen regulering er sket i 6-11 år. Det gælder blandt andet prisen på servicetimer, som ikke var 
ændret siden 2009. 

 
De nye retningslinjer og afgifter er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. Prisen på servicetimer blev faktisk regule-
ret allerede pr. 1. august 2020. 
 
De ændrede retningslinjer får betydning for enkelte af vores brugere, som hidtil har haft meget lange serier 
af arrangementer, eller sågar haft aftale om at kunne disponere om enkelte lokaler på faste ugedage. Så-
danne aftaler er ikke længere muligt, og er derfor opsagt og ved at blive udfaset. 
 
Caféen 
Bestyrelsen har også strammet reglerne om brug af husets café, så den nu kun kan bookes til egne arrange-
menter mandag til fredag fra kl. 8-16. I øvrige tidsrum er det husets åbne rum, som ikke kan bookes af én 
enkelt bruger, medmindre man har booket hele huset. Også i dagtimerne må man som bruger fortsat accep-
tere, at rummet aldrig er ”privat”, så alle kan gå igennem Caféen for at benytte køkkenet, uanset at man har 
booket den til et arrangement. 
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2. Bemanding og generationsskifte 
Vi har vidst det længe: Både Johnny og Lisa nærmede sig pensionsalderen, og det var ved at være tid til et 
generationsskifte i huset. Et skifte der blev indledt allerede med Eskilds pensionering pr. 31. december 2018. 
 
Allerede i foråret 2021 blev det derfor aftalt, at Lisa gik på pension fra pr. 30. november 2021 og Johnny pr. 
31. januar 2022. Inden da blev Lisa desværre sygemeldt i en længere periode i sensommeren og efteråret, 
så Johnny, Janus og Kenneth fik ekstraordinært travlt, og vi måtte vælge at lukke kontoret for telefoniske og 
personlige henvendelser i nogle måneder. Det var ikke optimalt, men det muliges kunst under de givne for-
hold. 
 
Johnny og Lisa har dog ikke forladt os helt. De fortsætter som timelønnede servicemedarbejdere. 
 
Nye folk på posterne 
I august måned begyndte derfor rekrutteringen af to nye medarbejdere, til afløsning af både de to og af 
Kenneth. Tre deltidsstillinger blev altså til to på (næsten) fuld tid. 
 
Kultur- og kontormedarbejder 
Pr. 1. november gjorde Tone derfor sin entré som ny kultur- og kontormedarbejder 35 t/ugentligt. Tone er 
hurtigt kommet ind i tingene, og har overtaget den daglige styring af bookinger, nøglebrikker og husets bog-
holderi og Café. Hun går også til hånde ved husets egne arrangementer og købte servicetimer. 
 
Koordinator 
Pr. 1. december stødte Casper til som vores nye koordinator. Hans rolle er dels at holde det daglige overblik 
i huset, sikre at aftalerne med arrangørerne i huset bliver holdt og gå til hånde med det tekniske og prakti-
ske i huset – og så hjælper han selvfølgelig med på kontoret. Men Casper har også overtaget opgaven med 
vores egne arrangementer i regi af Kulturfuglen og at vedligeholde vores hjemmeside, Facebookside og an-
dre kommunikationskanaler. 
 
Den daglige ledelse af huset, herunder personalet, økonomi, formelle aftaler og repræsentation af huset lig-
ger fortsat hos Kenneth som bestyrelsesformand – men han er hverken ansat eller til stede i huset i daglig-
dagen længere. 
 
Mere rengøring 
En del af den nye bemandingsplan har også været at øge den daglige rengøring ingen. Derfor er Janus pr. 
1. januar 2022 gået fra seks til ti timer om ugen, sådan at han nu har to timer alle hverdage til at rengøre 
huset fra morgenstunden. 
 
Med den nye bemanding håber bestyrelsen også at have sikret budget til fra 2023 at have et korps af time-
lønnede, der kan træde til ved husets egne større arrangementer, i ferier, ved sygdom etc., så vi er mindre 
sårbare. Dertil vil servicemedarbejderne kunne påtage sig servicetimer bestilt af vores brugere, som vi faktu-
rerer. Endelig løser planen det efterslæb vi har med at få finansieret vores deltagelse i Kulturfuglen. 
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3. Coronapandemien 
Ingen magter vist efterhånden at høre mere om den, men den har trods alt også i 2021 sat sig dybe spor i 
driften af vores lille hus, ligesom den har i resten af samfundet. 
 
Vi endte i årets løb med at være lukket fra 9. december 2020 helt frem til 9. maj. Her kunne vi åbne med 
mange restriktioner. Fra den 25. maj blev de lempet lidt mere, så først efter vores sommerferie havde vi 
næsten normale vilkår – for en kort stund. Fra oktober kom restriktionerne nemlig igen, og medio december 
blev vi så lukket helt igen i godt en måned. 
 
I skrivende stund er vi for første gang i to år uden restriktioner, men vi fastholder dog en række skærpede 
krav til hygiejne til vores brugere – og det vil vi nok gøre fremover, da de er sund fornuft og gode vaner, 
som vi ikke bør fralægge os igen.  
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4. Kulturfuglen 
 
Kulturfugl 
I 2021 har følgende arrangementer været gennemført af Elværket i regi af ”Kulturfuglen” - det fælles program 
for arrangementer på tværs af Elværket, Rejsestalden og Bibliotekerne: 
 

• Koncert med Los Cubraz 
• Teaterforestillingen ”Skidefuld af historier” 
• Teaterforestillingen ”I’ de fucking bedste 
• Pink Floyd-aften 
• The Corona-go-away-concert 
• Vinylmesse 

 
Hertil blev flere af bibliotekets arrangementer i andet halvår af 2021 også gennemført hos os, og med vores 
hjælp/arbejdskraft. Det gælder blandt andet ”Ord over Fjord” som var bibliotekernes læsefestival i september. 
 
Vi havde planlagt flere arrangementer, men de blev enten aflyst eller flyttet på grund af Corona. Desværre 
blev en del af de arrangementer vi gennemførte også med meget få deltagere, da folk ikke havde den store 
lyst til at gå i byen.  
 
Det er selvfølgelig ærgerligt, men ikke overraskende, og fra husets side valgte vi alligevel at gennemføre når 
vi overhovedet kunne inden for rammerne af de gældende restriktioner. 
 
Skidefuld af historier 
En af forestillingerne, som vi valgte at gennemføre, men stadig var ramt af mange restriktioner, var ”Skide-
fuld af historier”, hvor nuværende og tidligere hjemløse fortalte deres livshistorie i en professionelt opsat fo-
restilling. Det var en virkelig flot og bevægende oplevelse, som mange flere burde have oplevet. 
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5. Vedligeholdelse af huset 
Under den lange nedlukning i vinteren og foråret besluttede bestyrelsen at få gennemført en række udskift-
ninger af inventar og vedligeholdelse af huset, som længe har stået på ønskelisten. Dertil er det en del af 
vores driftsaftale, at kommunen fra 1. januar 2022 har overtaget den udvendige vedligeholdelse af bygnin-
gerne – men at vi jo til gengæld skulle ”tilbagelevere” dem i nogenlunde den stand vi modtog dem for 28 år 
siden. 
 
Udvendig 
Derfor har vi udført blandt andet: 
 

• Maling og reparation af husets originale døre og vinduer 
• Maling af udvendige træfacader 
• Diverse reparationer af træværk 

 
Indvendig 
Indvendig er også udført en del malerarbejde og vedligehold af vores installationer. 
 
Dertil er investeret i nye stole til mødelokalerne og der er indrettet personalerum og ekstra kontor i bagsce-
nerummet, lige som caféstolene er blevet repareret. I de kommende år anskaffes flere af de nye polstrede 
stole, som dels er mere hygiejniske at renholde, dels er mere behagelige at sidde på og endelig løser udfor-
dringen med den stoledans vi nogle dage oplevede, når der var fuldt hus i salen, og samtidig skulle bruges 
stole i de to mødelokaler. 
 
Tiltrængt udskiftning af IT 
Endelig er der efter ti år investeret i nyt IT-udstyr til kontorerne, og så er alarm- og låsesystem lavet fær-
digt, som krævet for at vi overholder sikringskravene. 
 
Det afspejler sig også i årets regnskab, hvor der er brugt rigtig mange penge på disse områder. 
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6. Lidt statistik 
I 2021 havde vi blot 10.851 gæster i vores hus. Det er det laveste antal nogensinde. End ikke åbningsåret 
1994 eller 2020 med mange måneders Coronalukning var det lavere. Til sammenligning havde vi i et mere 
normalt år som 2019 30.647 gæster. Corona har virkelig sat sine spor, og vi kan kun glæde os og se frem til 
forhåbentlig mere normale tilstande i de kommende år. 
 

 
Det forholdsvis høje besøgstal i 2005 skyldes at huset frem til 2005 var valgsted, og at der er dette år blev afholdt ikke mindre end tre 
valghandlinger: Valg til Folketinget i februar, valg til Europaparlamentet i juni og valg til byråd og regionsråd i november. I 2020 var 
huset lukket pga. Coronapandemien i fire måneder og i 2021 i næsten seks måneder, og underlagt skrappe restriktioner i yderligere 
mange måneder. 
 
 
Der blev i 2021 afholdt 379 arrangementer, hvoraf de 238 var lukkede arrangementer og de 139 havde of-
fentlig adgang. Alle 379 arrangementer var arrangeret af Elværksforeningens medlemmer. 

 
Arrangementstype Antal 2021 Antal 2020 Antal 2019 
Børnearrangement, 0-13 år 19 25 39 
Ungdomsarrangement, 14-18 år 8 24 26 
Ældrearrangement 137 177 356 
Arrangementer for offentligt ansatte 11 10 38 
Teater, amatør 0 2 0 
Teater, professionel 21 18 31 
Musik/dans, amatør 31 33 74 
Musik/dans, professionel 7 4 19 
Øve/forberedelse 6 5 30 
Udstilling 1 2 6 
Foredrag 42 58 114 
Mødevirksomhed 117 142 338 
Kreativt 13 20 29 
Kurser 109 157 236 
Selskabslignende 1 1 8 
Andet 31 16 83 
I alt 379 446 953 

 
 

Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket 
p.b.v. 
 
 
 
Kenneth Jensen 
Formand 

Foto: kennethjensen.dk 
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