
Turneteater.dk / Bestyrelsen 
Referat vedr. bestyrelsesmøde d. 21. april 2021 kl. 13. 
Baltoppen LIVE / Zoom online 
Mødedeltagere: Jørgen Hvidtfelt, Pelle Koppel, Karen Margrethe Eriksen, Lars 
Ilum samt koordinator Ib Jensen. 
Afbud: Peter Westphael, Sophie Stougaard Villsen, og Torben Dahl. 
 
 
Dagsorden / Referat: 
 
1.  
Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 
 
2.  
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Er godkendt og lagt på www.turneteater.dk 
 
3.  
Meddelelser fra formanden samt medlemmerne 
Ingen meddelelse 
 
4.  
Orientering fra koordinator 
Koordinator meddelte at forslag til driftsansøgning for sæson 21/22 snarest rundsendes. 
Bestyrelsen pålagde koordinator at sigte efter et budget på ca. 465.000 kr., svarende til 
ansøgningen for sæson 20/21. 
 
5. 
Orientering om status på driftsøkonomi sæson 21/22 
Budget / foreløbig regnskab blev taget til efterretning. 
 
6.  
Sager til behandling 
 
a: Status på TN-forestillinger sæson 21/22 
I påsken aflystes en af de 20 valgte titler. Boblerkæden blev igangsat. Bobler nr. 1, 2 og 3 
takkede nej og pt. er bobler nr. 4. LEAS RUM aktiveret. Lykkedes det ikke for den at opnå 
tilstrækkelige antal bookinger kan bobler nr. 5. THE DANISH GIRL umiddelbart aktiveres, 
da den allerede, som GO-optaget titel, har opnået tilstrækkelige antal bookinger. 
 
b: Forberedelse af GF d. 31/ 5 kl. 11:00 på Folketeatret 
Forberedelserne blev taget til efterretning. 
 
c: Forberedelse af medlems- & producentmøde d. 31/ 5 kl. 13:00 på Folketeatret 

Forberedelserne blev taget til efterretning. 
 
d: Status på udvikling af Statistik-modul. 



Udviklingsprocessen blev taget til efterretning. 
 
e. Drøftelse om afrapporteringer til Corona-Aktivitetspuljen / -Arrangementspuljen. 
Om forventet forbrug af formidlingsordningen og forventet TN / GO-garantier skal 
indgå i afrapporteringen til disse puljer. Og/eller om støtte fra Aktivitetspuljen / -
Arrangementspuljen skal indgå som indtægter i afrapporteringen til TN/GO. 
Jørgen vil kontakte SLKS for afklaring. 
 
f. Status på om SLKS har fået lovhjemmel fra KUM ifm PUS’ beslutning om at 
benytte samme corona-kompensationsmodel som benyttedes i foråret 2020. 
Der er intet nyt om denne sag. Ib vil kontakte relevante interessenter og orientere om 
situationen med henblik på at få afklaring. 
 
g. Status på afrapporteringsvejledning af sæson 21/22. 
Vi må afvente indtil der kommer afklaring på PUS/SLKS/KUMs beslutninger vedr. evt. 
corona-kompensation samt håndtering i f.t. Aktivitetspuljen. 
 
h. Tidsplan for planlægning af sæson 22/23. 
Flg. tidsplan blev besluttet: 

GO: 

(Fra PUS udmelder GO-optagne 21/22 i september 21: Disse registreres/indtastes af de 

optagne forestillingers producenter og Ib placerer manuelt disse GO-tilbud i sæson 21/22. 

Optagne GO-forestillinger i 22/23 registreres/indtastes i samme periode som TN-

forslagene.) 

TN: 

1/10 – 20/10, 2021: Open Call periode 

Indtil d. 31/10, 2021: Thumbs-Ups periode 

Ca. d. 4/11, 2021: Garantitildeling 

Mandag d. 8/11, 2021: Kurateringsmøde 

Fra ca. 9/11, 2021: Bookingperiode 

Obs: DT-seminar 19-21/11, 2021 i Silkeborg 

Ca. d. 23/1, 2022: Afklaring 

Herefter: Justering 

i. Orientering om mulig corona-kompensationsbelastning af garantirammerne i 
sæson 20/21.Samt et foreløbigt estimat på om vi sprænger rammen på samlet 4,5 
mill. kr. 
Beregninger foretaget af Jørgen og Ib, efter specialudtræk fra bookingdatabasen for 
sæson 20/21 viser at: 
 
Coronaaflyste opførelser: 
190 bookede opførelser blev aflyst eller udsat under nedlukningsperioderne fra november 
2020 (Nordjylland) og i flere nedlukningstempi indtil d. 5. maj. 2021 Hvis der bliver 
mulighed for at kompensere, efter samme model som i foråret 2020, vil disse aflysninger 
udløse 2.236.575 kr., fordelt på TN: 1.528.000,-  og GO: 708.575,-.   



Producenterne vil således modtage 50% (udsatte) - 75% (aflyste) heraf); i alt beregnet ca. 
1.9 mill. kr. i kompensation varierende fra 12.000,- til 264.000,- for den producent med 
flest aflysninger. 
 
Gennemførte opførelser: 
Sæsonens 215 gennemførte og underskudsberettigede opførelser vil udløse de 
resterende 2.263.425 kr. i garantirammen. 
 
Således vil, hvis der kommer lovhjemmel for kompensationen, ca. halvdelen af sæsonens 
garantisum TN: 3 mill. og GO: 1,5 mill. benyttes i f.m. corana-nedlukningens aflysninger. 
 
Kommer der ikke lovhjemmel til at kompensere de aflyste opførelser vil PUS formentlig 
hjemtage de ikke-benyttede rammemidler, da sæson 21/22 er deres sidste 
udvalgsperiode.      
  
7.  
Næste møde 
Mandag d. 31/5 2021 efter GF samt medlems/producentmødet. Dagorden er udsendt 
sammen med GF-indkaldelsen. 
 
8.  
Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
 

 
Referat d. 17/5, 2021 

Ib Jensen 


