Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg
Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag.
INDSTILLING
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

1. at der fra vækstudvalgets budget overføres 400.000 kr. til Udvalget for Kultur og Fritids budget med henblik på at
kunne finansiere 2 koncerter i regi af foreningen Dynamo Holbæk i Østre anlæg i 2015.
2. at der konkret tildeles et sponsorat på 100.000 kr. samt gives en underskudsgaranti på 100.000 kr. til gennemførsel af
koncert den 20. juni 2015 i Østre Anlæg i regi af foreningen Dynamo Holbæk.

Beskrivelse af sagen
Foreningen Dynamo Holbæk arbejder for at få et koncertkoncept realiseret i Holbæk. På den baggrund har Vækstudvalget på møde
den 14. januar 2015 drøftet muligheden for at bistå Dynamo Holbæk med at komme yderligere i gang med udvikling af konceptet.
Det sker konkret ved at overføre 400.000 kr. fra Vækstudvalget budget til Udvalget for Kultur og Fritids budget således, at der i
løbet af 2015 kan ydes tilskud og gives underskudsgaranti til to koncerter. Den første koncert er der allerede modtagen en ansøgning
på og denne frigives i nærværende sag.
Når/hvis der foreligger en ny ansøgning til den anden koncert, som planlægges til at blive afholdt den 29. august 2015, kan denne
efterfølgende behandles alene i Udvalget for Kultur og Fritid, idet Vækstudvalget med denne sag har givet det fornødne handlerum til
Udvalget for Kultur og Fritid.
Koncerterne skal ses som led i konceptudviklingen for unikke koncerter i Holbæk, som blev behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid
den henholdsvis den 26. maj 2014 og den 27. oktober 2014. (se sagshistorik) Formålet med koncerterne er bl.a. at sætte øget fokus
på Holbæk som et kulturelt omdrejningspunkt, der kan understøtte kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed.
Første koncert den 20. juni 2015
Foreningen Dynamo Holbæk har konkret ansøget om et sponsorat på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. til
koncert i Østre Anlæg i Holbæk den 20. juni 2015.
To bands spiller til koncerten; dels et dansk topnavn og dels et opvarmningsband.
Foreningen Dynamo Holbæk udbyder 2.000 koncertbilletter til salg. Arrangøren vil tage initiativ til at etablere et samarbejde med
lokale foreninger samt handels- og erhvervsdrivende for at skabe maksimalt udbytte for alle i forbindelse med koncerten.
Foreningen Dynamo Holbæk
Formålet med foreningen er at være dynamo for afholdelse af musikkoncerter og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune.
Foreningens overskud har til formål at støtte nye talenters muligheder og udvikling inden for rytmisk musik.
Bemærkning til bilag
I ansøgningen fra foreningen Dynamo Holbæk, som er bilag til sagen, er navn på det optrædende topnavn ved koncerten udeladt.
Dette af konkurrencehensyn efter ønske fra arrangøren.
Sagshistorik, henvisninger

27. oktober 2014: Drøftelse af konceptudvikling af unikke koncerter
26. maj 2014: Beslutning om støtte til koncertudvikling i Holbæk Kommune
BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-01-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015
Godkendt, idet koncerten den 20. juni 2015 ikke nødvendigvis skal afholdes den 20. juni, men blot i juni 2015.

