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Indledning
Hvordan kan man holde ilden ved lige i kulturlivet, når teatre, biblioteker, biografer, museer
og kulturhuse lukkes på grund af en pandemi? I Danmark har vi i 2021 nok engang siddet
foran tv’et og sunget med, når der var fællessang, hver for sig med Philip Faber, Katrine
Muff mfl. For ud i verden kunne vi ikke komme…
Kulturhavn Gilleleje lå atter stille hen vinteren 2020 – 2021 indtil 6. maj, hvor dørene blev
slået op igen, og hvor vi gradvist måtte samles igen, inde som ude. Men SÅ skete der
også noget, for en stor trang til oplevelser og fællesskab har fyldt alle danskere, og også i
byen på toppen.
Trods usikkerhed og den stadige risiko for smitte fik vi igen gæster i huset……

Fonden Kulturhavn Gilleleje
Peter Fjeldstrups Vej 12
3250 Gilleleje
Tlf 70 230 330

www.kulturhavngilleleje.dk
info@kulturhavngilleleje.dk

De frivillige mødtes udendørs, 20. maj 2021
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2021 – En bjergetape for Kulturhavnen
I Kulturhavn Gilleleje har vi i 5 år arbejdet for at slå rod i et lokalsamfund og forankres i
befolkningens bevidsthed. Det kræver tid og tilvænning at ”huske”, at man kan gå i
Kulturhavnen for dejlige oplevelser, og at man skal have det nye månedsprogram med
hjem til køleskabet.
Under coronaen har det vist sig, at vi er lykkedes med denne rodfæstelse. Folk købte
billetter til koncerter og foredrag, så snart det igen var muligt, og biografbilletter røg over
disken til de film, der alt for længe havde været udsat, men nu kunne vises.
Også Restaurant Bolværket fik kunder i butikken igen.
Kulturhavnen er fortsat et samlingssted, hvor kreativiteten, virkelysten og de gode ideer
blomstrer og udfolder sig. Et sted at hente nye oplevelser og ny inspiration – så snart
regeringen gav grønt lys.
At drive et kulturcenter med 138 dages nedlukning ud af årets 365 har dog været op ad
bakke selv på den bedste cykel, og vi var af økonomiske årsager nødt til at sige farvel til
vores daglige leder. Kulturen kan ikke leve af hyldest og goodwill alene. Vi er nødt til også
at få kroner i kassen.
Det er derfor så afgørende, at lokalbefolkning, virksomheder og kommunen bidrager til, at
vi kan lykkes og fortsat kan udvikle dejlige tilbud til vores gæster.

Biografen
I løbet af sommer og efteråret valfartede næsten 8.000 mennesker til de fire populæreste
film: No time to die, Margrethe den første, Ternet Ninja 2 og Pagten.
James Bond filmen var blevet forsinket af flere omgange på grund af nedlukninger, men
endelig kom den.
Også andre gode film trak folk til i løbet af efteråret. Skyggen i mit øje, Hvor kragerne
vender og ikke mindst Respect, portrætfilmen af souldronningen Aretha Franklin.
Året blev afsluttet i traditionel stil med Andre Rieu’s julekoncert.
Også de populære optagelser af operaer fra de store scener i verden lykkedes det at
tilbyde efter mange udsættelser og aflysninger. 6 i alt blev det til: Verdi, Bizet og Puccini,
som de mest kendte med Carmen, La Traviata og Tosca. Vi fik også Tchaikovskys helt
vidunderlige ballet Den Sovende Skønhed at se i Gilleleje.
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Musik, Foredrag og Udstillinger
2021 var året med fællessang foran fjernsynet - eller fra altanerne i de italienske byer som
i en sand romance. Men det var ikke året med tætpakkede koncerthuse på grund af virus,
så i Kulturhavnen udsatte vi og ventede, udsatte og ventede.
Heldigvis lønner det sig ofte at vente, for det blev muligt at holde et koncertbrag med
Jesper Lohmann og Peder Kragerup Big band i biografens store sal om efteråret. På
Mezzaninen spillede Mads Tolling Quartet, og der blev også plads til en koncert med Billy
Cross med band, inden nye restriktioner lukkede dørene igen.
I sommermånederne blev udearealerne flittigt brugt til vores efterhånden traditionelle
Musik på Broen, med bl.a. Nordskystjazz med Lobber Koch, Erik B Band og DJ Katrine
Ring.
Det lykkedes også at tilbyde tre nye videnskabelige foredrag, udbudt af Århus Universitet,
som i flere år har været populære i Gilleleje. Bente Klarlunds ”Yngre med årene” trak fulde
huse. Man kunne også blive bekendt med en af Danmarks allerstørste videnskabs”mænd”
i Inge Lehman, der markerede sig internationalt med sin geodætiske forskning i jordens
inderste kerne.
I løbet af sommeren gjorde Jytte Abildstrøm også lykke med sit underholdende foredrag.
I Gallerigangen var der skiftende udstillinger, og billedkunstner Anne Lund Sørensens
spændende udstilling inspireret af både de kenyanske strande og det dybblå danske vand
var et smukt indslag i løbet af sommeren.

Jesper Lohmann og Peder Kragerup Big band i biografens store sal 12. sep. 2021
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Arrangementer 2021
Top 5 film i Gilleleje Bio
No time to die

Antal billetter
2.564

Magrete den Første

1.922

Ternet Ninja 2

1.857

Pagten

1.641

Skyggen I mit øje

697

Koncerter
Musik på Broen / Nordkystjazz m. Lobber
DJ på Broen med Katrine Ring
Musik på broen med Erik B band
Dissing Las spiller Bob Dylan
Jesper Lohmannn & Peder Kragerup Big
Band (2 koncerter)
Cross, Rugsted, Schack og Hemmer
Koncert m. Flegmatic Moods
Jane og Shane
Mads Tolling Quartet

Udstillinger

Diverse arrangementer

”No name” Anne Lund Sørensen

Foredrag med Jytte Abildstrøm

"Øjne i brand/Eyes on fire" - Osie
Greenway

Foredrag m/ Pede B og Mads Korsgaard

Troels Hjort-Lorentzen

Menneskebiblioteket var på besøg

"Kunsten Lever" med 3 lokale kunstnere

Jesper Skiby om Tour de France

Live streaminger fra Århus universitet

Kulturhavnens 5 års fødselsdag med
modeshow, Nissedrillerier og m.m.
Kaos ved Kanalen i samarbejde med
Gilleleje Bibliotek

Vores lokaler var lånt/lejet til

Samarbejdspartnere

Gribskov kommune – Frivillig Fredag

Vores tætteste partnere er:

UgePosten – valgmøde

Kulturhavn Gillelejes Venner

Diverse foreninger

Gilleleje Bibliotek, hvor vi har et tæt
samarbejde i Børnegruppen og
”Tænk Vildt” udvalget.

Forskellige firmaarrangementer
Gilleleje Bibliotek
Gilleleje Filmklub

Smag på Nordsjælland – Markeder

Sidst men ikke mindst:
Gilleleje Brugsforening og Bolværket
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Høstmarkedet med Smag på Nordsjælland 21.08.2021

Cultura cura
Hvorfor stimlede folk fra byen til for at melde sig som frivillige arbejdsbier i 2016, da huset
åbnede? Og hvorfor knokler de fortsat på med musikarrangementer, foredrag, events,
udstillinger og billetsalg til biografen? Fordi man i de spansktalende lande har ret, når de
siger ”cultura cura”, for det betyder, at kulturen udover at omfatte underholdning,
inspiration og læring også er medicin.
At samles i fælles engagement og interesse for noget reparerer og heler på sårene efter
isolationen og afsavnet under epidemien. At mødes i Restaurant Bolværket til middag
inden en dejlig opera eller premierefilm i den store sal gør noget godt for sjælen. Det
samme gør sig gældende, når man kan suse rundt på biblioteket og derefter sætte sig på
trappen til et anderledes og spændende foredrag.
I de trykte medier har vi tilbagevendende opslag om aktiviteter med musik, premierefilm
osv. De regner med os på redaktionen, forventer annoncerne og sætter spalteplads af til
Kulturhavn Gilleleje.
På Facebook har vi et antal faste følgere, der nu er over 5000. Vi kan sagtens få mange
flere, men 5.177 mennesker viser os lige nu, at vi er relevante og faktisk en del af deres liv
– i hvert fald en del af deres daglige nyhedsfeed; og det er i dag næsten det samme. På
Instagram har vi 1.119 følgere.
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Hvordan?
Kulturhavn Gilleleje er oprindeligt tænkt som en institution, der skal køre rundt ved egne
midler. Gribskov Kommune har i 2021 givet 117.800 kr. i kulturbidrag og et tilskud på
58.575 kr.
De frivillige kender betingelserne og begrænsningerne og må finde en vej alligevel for at få
skabt nogle aktiviteter og holde os flydende. Det sker gennem overskud fra
arrangementer, sponsorstøtte og ved fundraising.

Organisationsdiagram

Bestyrelse
Michelle Runge Christensen, formand
Peter Berthelsen
Steen Peitersen
Tor Hjorth-Falsted indtil 28.01.2022
Stine Bardeleben Helles fra 05.05.2022
Annette Gallaus fra 01.07.2021
Lars Lundgaard Jensen indtil 26.04.2022
Anne-Mette Ilsøe Mikkelsen fra 27.04.2022
Birgit Sørensen indtil 31.05.2021
Kirstine Lundsgaard fra 01.07.2021

udpeget af Gilleleje Brugsforening
udpeget af Gilleleje Brugsforening
udpeget af Gilleleje Brugsforening
udpeget af Gilleleje Brugsforening
udpeget af Gilleleje Brugsforening
valgt af de frivillige
udpeget af Gribskov kommune
udpeget af Gribskov kommune
valgt af de kulturelle foreninger i Gilleleje
valgt af de kulturelle foreninger i Gilleleje
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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.

Sponsorer
Kulturhavn Gillelejes Venner gør en stor indsats for skabe kontakt til sponsorer, som er
med til at sikre kulturelle aktiviteter.

Andre samarbejdspartnere
Vi vil også gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere, særligt Gilleleje Brugsforening,
som også er hovedsponsor, Gilleleje Bibliotek, Gribskov kommune, Remisen, Restaurant
Bolværket, Smag på Nordsjælland og sidst men ikke mindst Kulturhavn Gillelejes Venner.
Fonden Kulturhavn Gilleleje modtog i 2021
også tilskud fra Statens kunstfond
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Økonomi
Den tvungne nedlukning og forsamlingsforbuddet påvirkede selvfølgelig økonomien.
Derfor søgte og fik vi også diverse Corona-støtteordninger. Resultatopgørelsen for 2021
udviser et resultat på DKK -231.573 mod DKK -27.199 i 2020. Balancen ved udgangen af
2021 viser en egenkapital på DKK 45.339 mod DKK 276.912 ved udgangen af 2020.

2021
Resultat før af- og nedskrivninger
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Beløb er i DKK
2020

-242.305

-28.415

-3.733

-4.276

-246.038

-32.691

14.465

5.492

-231.573

-27.199

Revision er udført af Beierholm, statsautoriseret revisionspartnerselskab.
Siden 2019 har Gilleleje Brugsforening årligt udstedt en årlig støtteerklæring, hvori den
tilkendegiver, at den vil tilføre Fonden et kapitaltilskud, hvis Fonden ikke kan opfylde sine
økonomiske forpligtigelser.

Kirsten og Frits Frederiksens Fond deponerede i 2021 skulpturen Kuplen af Gerda Thune Andersen til
Fonden Kulturhavn Gilleleje og i den anledning blev der afholdt en reception 18.03.2022, hvor fotoet er fra.
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2021 Kort fortalt

4

12

9

Udstillinger

Arrangementer udover koncerter

Koncerter

Forsamlingsforbud

16.260

6. jan
22. mar

Solgt bio-billetter

6. maj

42

6

Sponsorer

Opera-bio
forestillinger

21. maj
11. jun
1. aug

Sænkes fra 10 til 5 pers.
50 pers. udenfor, hvis alle er fra
samme organisation ellers max
10 pers. Max 5 pers. indenfor,
hvis ikke arbejde.
Store forsamlingsforbud: 500
Lille forsamlingsforbud:
25 indenfor og 75 udenfor
Hæves fra 25 til 50 indenfor
Hæves fra 75 til 100 udenfor
Hæves fra 50 til 100 indenfor
Ophæves udenfor
Lille forsaml. forbud ophæves

14

150

138

Bidragsydere

Dage med krav om coronapas
6. maj – 31. aug
29. nov – 31. dec

Tvungne lukkedage
1. jan – 5. maj
19. – 31. dec

180

26

5.177

Frivillige i Fonden Kulturhavn Gilleleje
og Kulturhavn Gillelejes Venner inkl.
bestyrelser per 13.08.2022

Aflysninger eller
udskydelser

Følgere på
Facebook
per 13.08.2022

176.375 kr

1.119

Inklusiv 58.575 kr, som var tildelt i 2020,
men blev udbetalt i 2021

Følgere på
Instagram
per 13.08.2022

Kommunalt tilskud
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