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Havneloggen 2020 
 

 

 

 En sommerdag i 2020 med god plads mellem vores gæster  

 

 

 

 

Fonden Kulturhavn Gilleleje www.kulturhavngilleleje.dk 

Peter Fjeldstrups Vej 12 info@kulturhavngilleleje.dk 

3250 Gilleleje 

Tel 70 230 330 

 

Dateret 29.06.2021  

http://www.kulturhavngilleleje.dk/
mailto:info@kulturhavngilleleje.dk
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Intro 

2020 vil være et år, vi aldrig vil glemme, da Corona-pandemien påvirkede vores hverdag på mange 

måder. Håndsprit, mundbind, visir og plexiglas blev hurtigt en fast del af vores hverdag. Ligesom 

mange andre kulturinstitutioner blev vi desværre også tvunget til at holde lukket i 3 måneder. I den 

periode blev det tydeligt for mange, at de savnede de kulturelle indslag, og mange savnede også 

samværet og sammenholdet i kulturhuset. 

2020 bød trods alt også på solstrålehistorier, for vi havde ikke andet end lige åbnet igen, førend en 

flok dedikerede frivillige lynhurtigt fik stablet et sommerprogram på benene, så der igen kom liv i 

kulturhuset. Parallelt hermed udarbejdede vi en handleplan for at reducere risikoen for smitte med 

Corona, da det er vigtigt for os, at alle trygt kan færdes i Kulturhavnen. 

 

Biografen 

De 3 måneders nedlukning resulterede i, at 2020 samlet set blev det år med færrest gæster i 

biografen, men der var alligevel 24.038 gæster i biografen, hvoraf 598 så opera. Men 2020 var 

også rekordernes år, da ”Druk” trak fulde huse og gav den bedste måned overhovedet med 4.529 

gæster i oktober. ”Druk” var også den mest sete film, som 2.181 var inde at se i Gilleleje Bio, 

 

Kultur i bred forstand 

De frivillige i Fonden Kulturhavn Gilleleje tilbyder en bred vifte af kulturelle tilbud til både børn og 

voksne.  

 

 

Udstillingen ”Mit liv med borde” i 2020  
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Udstillinger 

Lokale kunstnere 
Fotograf Frederik Kjeldgaard 
"Hvad loftet gemte" - Emil Stiassny 
Papirakademiet 
"Mit liv med borde" - Finn Karentius 
Hansen 
Helle Sthener Foto 

 

Koncerter 
24 koncerter med blandt andet: 
Hush 
Hvide løgne 

Prinsens Musikkorps 
Erik B Quartet 
Tuesday Night Brass Band 
Allan Olsen 
Mads Mathias Quartet 

 

Børnearrangementer i 
samarbejde med Biblioteket 

Alfehaver 
Rollespilssværd 
Krea workshops 

Foredrag  

Jørgen de Mylius ”Foredrag med musik” 
Knud Romer 
Søs Egelind "Slip humoren løs" 
Kurt Kragh 
Rejsen mod Nord med M/S Wallenberg 
Eske Willerslev ”Individet som produkt af genetik 
eller miljø”  

 
Og meget mere 

Zumba på broen 
Højtlæsning 
Champagnesmagning 
Mal på hegn 
Vølven - Musikteatergruppen 
Ragnarock 
KH Comedy Club 
Fællessang på Kulturbroen 

Live streaminger fra 
Århus universitet 

"Det er bare en Virus"/Overlæge Anders Fomsgaard 
"Fremtidens Natur"/ Prof. Jens-Christian Svenning 
Tang som bæredygtig råvare til bl.a. fødevarer 
Ølbrygning inkl. smagsprøver i pausen 
 

 

Fællessang på Kulturbroen 12. juli 2020 
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Andre aktiviteter 

Selv om vi var lukket på grund af Corona, så var der heldigvis liv i ”Kultur-skyen”, da der blev 

afholdt både tovholder- og bestyrelsesmøder på Skype. Andre grupper holdt også kontakten, men 

det var i en periode svært at planlægge fremtidige aktiviteter, når ingen kendte de fremtidige 

nationale restriktioner. 

Normalt har vi flere arrangementer for de frivillige, men i løbet af 2020 appellerede myndigheder til, 

at man skruede ned for de sociale arrangementer, så der blev kun afholdt meget få interne 

arrangementer. 

I 2020 startede vi også på at opgradere vores hjemmeside, og i 2021 gik den live. Du kan se den 

flotte hjemmeside på www.kulturhavngilleleje.dk 

 

Besøgstal for kulturhuset i Kulturhavnen 

Kulturhuset er normalt et åbent hus, men i 2020 var Gilleleje Bio og Gilleleje Bibliotek lukket fra 11. 
marts til 8. juni og igen fra 7. – 31. december. Derudover var åbningstiden i lange perioder også 
reduceret, hvilket tydeligt er afspejlet i antallet af besøgene i kulturhuset. 

 

 

Total antal gæster fra januar 2017, hvor tællerne blev sat op, indtil 31.12.2020: 2.151.348 

Under nedlukningen i foråret tilbød Gilleleje Bibliotek ”To-go” poser med bøger, og Bolværket 

tilbød i en periode også take-away. 

  

http://www.kulturhavngilleleje.dk/
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Hvem er vi 

Kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje har 3 aktører, som har et tæt samarbejde: 

Fonden Kulturhavn Gilleleje med ca. 170 frivillige 

Restaurant Bolværket 

Gilleleje Bibliotek 

 
Denne årsrapport omhandler Fonden Kulturhavn Gillelejes virke i 2020 og rygraden i Fonden er de 

ca. 170 frivillige, som driver Gilleleje Bio og afholder et væld af arrangementer og udstillinger. 

Fonden Kulturhavn Gilleleje vil gerne have en social profil og derfor havde vi 2 personer i 

samfundstjeneste samt en person i jobtræning i 2020. 

Endvidere havde vi også 2 praktikanter fra CPH Business, som blandt andet gennemførte en stor 

spørgeskemaundersøgelse blandt vores gæster.  

 

 

Udsagn fra spørgeskemaundersøgelsen samlet af Mie Christensen og Amanda Christensen i en 

præsentation med feedback fra deres praktikophold i Kulturhavn Gilleleje 2020. 
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Organisationsdiagram  

 

 

Bestyrelse 

Formand: Michelle Christensen  udpeget af Gilleleje Brugsforening  

Næstformand: Vibeke Steen udpeget af Gribskov Kommune 

Peter Berthelsen udpeget af Gilleleje Brugsforening 

Ole Thye indtil 26.10.2020 udpeget af Gilleleje Brugsforening 

Charlotte Thomsen indtil 26.10.2020 udpeget af Gilleleje Brugsforening  

Steen Peitersen fra 26.10.2020 udpeget af Gilleleje Brugsforening  

Tor Hjort-Falsted fra 26.10.2020 udpeget af Gilleleje Brugsforening  

Birgit Sørensen valgt af de kulturelle foreninger i Gilleleje 

Lene Bjergland  valgt af de frivillige 

 

Daglig leder indtil 31.05.2021 

Jens Møller Andersen  
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Kulturbidragsyderne  

Vi siger stor tak til lejerne i Kulturhavnen, der via deres kulturbidrag til Fonden Kulturhavn Gilleleje 

er med til at sikre et bredt udbud af kulturelle aktiviteter. 

 

Restaurant Bolværket / EGB A/S 

Alpha Beauty 

Danbolig 

FAKTA 

FDB Møbler Gilleleje 

Gilleleje Bibliotek / Gribskov kommune 

IRMA  

LOOP 

Nordea 

Røde kors Græsted - Gilleleje 

SMAAK Art 

Unique Hair 

 

 

Sponsorer 

Kulturhavn Gillelejes Venner gør en stor indsats for skabe kontakt til sponsorer, som er med til at 

sikre kulturelle aktiviteter.  

 

 siger tak til alle vores sponsorer i 2020 & 2021. 

 

Tak til vores samarbejdspartnere 

Vi vil også gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere, men vi vil gerne fremhæve det gode 

samarbejdet med Gilleleje Brugsforening, Gilleleje Bibliotek og Restaurant Bolværket. 

Der skal også lyde en stor tak til Kulturhavn Gillelejes Venner www.kulturhavngillelejesvenner.dk, 

som varetager kontakten til sponsorer samt via fondsansøgninger og medlemskaber tilfører 

økonomiske midler til kulturelle tilbud i Kulturhavn Gilleleje.  

http://www.kulturhavngillelejesvenner.dk/
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Økonomi 

Den tvungne nedlukning påvirkede selvfølgelig økonomien, da vi igennem en længere periode ikke 

havde nogen indtægt. Vi havde også vores daglige leder hjemsendt på lønkompensation 3-4 dage 

om ugen. Derudover søgte og fik vi også diverse Corona-støtteordninger. 

Resultatopgørelsen for 2020 udviser et resultat på DKK -27.199 mod DKK 2.475.784 i 2019. 

Balancen ved udgangen af 2020 viser en egenkapital på DKK 276.912 mod DKK 304.111 ved 

udgangen af 2019. 

Det bør nævnes, at det gode resultat i 2019 i høj grad skyldes, at restaurant Bolværket blev 

overdraget til EGB. 

 

 2020 2019 

Resultat før af- og nedskrivninger -28.415 2.550.938 

Finansielle omkostninger -4.276 -313 

Resultat før skat -32.691 2.550.625 

Skat af årets resultat 5.492 -74.841 

Årets resultat -27.199 2.475.784 

 

Revision er udført af Beierholm, statsautoriseret revisionspartnerselskab. 

Gilleleje Brugsforening har i både 2021, 2020 og 2019 udstedt en støtteerklæring, hvori den 

tilkendegiver, at den vil tilføre Fonden et kapitaltilskud, hvis Fonden ikke kan opfylde sine 

økonomiske forpligtigelser i de pågældende år. 
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Foto fra julekonkurrence 2020 på Facebook 

 

 

Et kig ind i 2021 

Den tvungne nedlukning på grund af Corona-pandemien fortsatte frem til 6. maj 2021. Fonden 

Kulturhavn Gilleleje har søgt lønkompensation og støtteordninger, men økonomien var kraftigt 

påvirket af de lange perioder uden faste indtægter, og bestyrelsen måtte reducere kraftigt i de faste 

udgifter for at få et realistisk budget for 2021. 

Gilleleje Bio er åben igen, og der er fuld gang i planlægningen af nye arrangementer.  

Derudover arbejder vi fokuseret med mål på både den korte og lange bane. På den korte bane vil 

vi have fokus på: 

• AT overholde budgettet for 2021 og samtidig have et bredt udvalg af aktiviteter 

• Sommer udeaktiviteter med fokus på børn, sommerhusejere og feriegæster  

• 200 frivillige ved udgangen af 2021 for at sikre ”hænder” nok til at løfte opgaverne 

På den lange bane vil bestyrelsen i samarbejde med de frivillige opdatere Fondens vision og 

egenfortælling. 

I 2021 indgik vi også i et formaliseret samarbejde med CPH Business, som betyder, at en del af 

skoleprojekterne vil tage udgangspunkt i Fonden Kulturhavn Gilleleje, og at vi på sigt også vil have 

flere praktikanter. 

Bestyrelsesmedlemmerne sidder for 2 år ad gangen, og i 2021 skal der igen udpeges og vælges 

medlemmer. 
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2020 Kort fortalt 

 

 

 

 

 

 

21 

Arrangementer udover foredrag og koncerter 

 

 

10 

Foredrag 

 

6 

Udstillinger 

 

 

Forsamlingsforbud  
18. mar Sænkes til 10 personer 

22. maj  Max 500 personer til 
kulturarrangementer med 
siddende gæster 

  8. juni Hævet fra 10 til 50 
personer  

  8. juli  Hævet til 100 personer 

19. sept Sænket til 50 personer 

26. okt Sænket til 10 personer 

  6. jan 21 Sænket til 5 personer 

116  

Lukkedage 

11. mar - 8. jun 

7 - 31. dec 

 

26 

Sponsorer 

 

 

90 

Aflysninger eller udskydelser af 

film og arrangementer 

 

 

7 

Opera-bio 

 

176.375 kr  
hvoraf 58.575 kr kom til udbetaling i 2021 

Kommunalt tilskud 

 

 

24 

Koncerter 

 

4083 

Følgere på 

Facebook  
per 15.05.2021 

 

 

974 

Følgere på 

Instagram  
per 15.05.2021 

 

12 

Bidragsydere 


