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Dato: 11. juli 2017 11:50:44

Vi sender hermed fornyet  ansøgning om tilskud til ovennævnte arrangement. 
Aktivitetsudvalget i Blistrup Medborgerhus arrangerer gennem efterårs-, vinter og -
forårssæsonen en række offentlige arrangementer for borgerne i Blistrup og omegn.
De publiceres i en brochure, som udkommer ultimo august 2017 og fordeles af frivillige
omdelere i lokalområdet. Desuden publiceres arrangementerne gennem plakater og omtale
i lokale medier.
For sæsonen 2017/2018 har vi  planlagt følgende arrangementer :

Søndag den 24.09. 2017 :  Musikcafe.
Fredag den 06.10.2017  :   Gallafest i anledning af 10 års jubilæum for arrangementer i
                                                Blistrup  Medborgerhus.
Søndag den 22.10 2017:    Musikcafe
Mandag den 06.11.2017:  Valgmøde i anledning af kommunevalget med deltagelse af 
                                                lokale politikere.                               
Mandag den 22.01.2018:   Spiseaften med gule ærter.
Søndag den 28.01.2018  :   Musikcafe.
Mandag den 19.02.2017:   Foredrag om Humor af Finn Nørbygaard.
Søndag den 25.02.2018  :   Musikcafe.
Fredag den  16.03.2018:     Irsk aften.
Søndag den 25.03.2018:     Musikcafe.
Arrangementerne  gennemføres med det sigte , at de økonomisk skal hvile i sig selv, og det
gør de også generelt.
Som anført ovenfor er det 10. år,  vi gennemfører disse arrangementer til gavn og glæde
for blistrupborgerne, og vi mener, at vi herved yder et bidrag til samhørigheden i
lokalsamfundet, og gør det attraktivt at købe bolig og at bo her.
Derfor udbyder vi en gang imellem et kulturelt arrangement, som kan trække fuldt hus og
skabe opmærksomhed  omkring vort dejlige medborgerhus - også uanset at vi risikerer et
underskud.

Derfor har vi som markering af jubilæet engageret Finn Nørbygaard til et foredrag om
humor.
Hans honorar udgør  23 000 kr. + transport (fra Holte).
Teatersalen i Blistrup Medborgerhus kan imidlertid til et arrangement af denne art
maximalt rumme 130 personer, og det betyder en deltagerpris på 185 kr. for blot at dække
honoraret.
 Det er så vort dilemma, at sætter vi deltagerprisen så højt, vil der i vort lille samfund ikke
vil være tilstrækkelig mange, der er villige til at betale, hvorfor der er stor risiko for
manglende tilslutning og dermed et betragteligt underskud.
Med en lavere deltagerpris vil vi kunne forvente maksimal tilslutning. Vi vurderer, at en
deltagerpris på 125 kr. vil give udsolgt arrangement og dermed en entreindtægt   på 16250
kr. - og dermed et underskud  på ca. 7300 kr.
Vi søger derfor om, at der af Kulturrådets puljer må blive bevilget et tilskud til afholdelse
af arrangementet.

Vi er bekendt med, at Kulturrådet yder tilskud til andre arrangementer af lignende art - og
har selv også været heldige i 2015  at få et tilskud så vi kunne engagere Naser Khader til
en "Syrisk Aften".
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Forud for foredraget er det fællesspisning for de, som ønsker det, mod en tillægspris på
100 kr.
Udover entreindtægten har vi kun en beskeden indtægt fra salg af øl, vin og kaffe.
Blistrup Medborgerhus har konto i Danske Bank reg. nr. 1551 kto. nr. 3537017597.
 CVR nr. 33942249
Med venlig hilsen.
På vegne af aktivitetsudvalget
Henning W. Nielsen


