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Gentænk aktivitetspuljen – biograferne bliver atter overset 

De danske biografer lider under corona-krisen og de forskellige rammer, retningslinjer og restriktioner, som 

myndighederne har indført. Efter genåbningen i maj-juni 2020 har biograferne oplevet en svigtende 

indtjening, og følgerne af den globale pandemi har blandt andet haft som konsekvens for den danske 

iograf ra he, at de store ude la dske fil  ” lo k usters”  liver rykket, så de først får premiere i 

slutningen af 2020 eller i løbet af 2021. 

Dermed er en meget stor del af de danske biografer i en situation, hvor de har tabt store mængder af 

likviditet. Det er e  stakket frist, at okto er liver god på gru d af særligt tre da ske fil  ”Druk”, ”Shorta” 
og ”Far til fire og viki ger e” , fordi månederne før og perioden frem til slutningen af november må 

forventes at blive meget tynd. 

Alt dette har medført, at biograferne havde store forventninger til den såkaldte Aktivitetspulje, der blev 

indgået forlig om på Erhvervsministeriets og Kulturministeriets område 28. august. Vi kvitterede for, at 

biograferne nu endelig var kommet med i en støtteordning, der havde sigte på kulturens felt – fordi vi i 

sommerperioden oplevede, at biograferne (ved en beklagelig fejl begået i Kulturministeriet) blev glemt i 

de  såkaldte ”so erpakke”. 

-- 

Danske Biografer har i den seneste uge modtaget en række tilbagemeldinger fra en væsentlig del af de 

knap 170 danske biografer på, hvordan de kan anvende Aktivitetspuljen. Flere af dem har været i direkte 

dialog med medarbejdere ved Slots- og Kulturstyrelsen, hvor udmøntningen af aftalen jo er foretaget, og 

hvor håndteringen af ansøgninger foregår. 

Den helt korte analyse er: Aktivitetspuljen er stort set uanvendelig for biograferne, og den hjælper ikke på 

de behov, som biograferne har. 

Det skyldes primært, at der er udarbejdet et krav om, at en kulturel aktivitet for at opnå 

underskudsdækning skal have mere end 25 gæster. 

Sådan et krav giver mening, når der kun er tale om én aktivitet om dagen; det kunne være en koncert, en 

revyopførelse eller et teaterstykke, som må tænkes at have gode muligheder for at samle +25 gæster. Men 

biograferne har mange visninger hver eneste dag – og rigtig mange af disse har ikke i sig selv 25 gæster. 

Forslag: Gør de +25 gæster til et krav på daglig basis 

-- 

Desuden er det en udfordring for at opnå en rentabilitet i biografdriften, at arealkravet på 4 m2 i kiosk-

/salgsområdet er indført. Vi ønsker ikke her at anfægte logikken i denne restriktion. Men Danske Biografer 

påpeger, at kravet medfører en forringet drift. 

Biograferne skal nemlig sørge for at tømme foyerområdet før og efter hver visning. Dermed anslås det, at 

der i øjeblikket kun vises film på daglig basis med en kapacitet på 70 % i forhold til 2019. 

Forslag: Gør det muligt at indregne retningslinjernes påvirkning på driften 

-- 
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Det er samtidig en generel tilbagemelding, måske i særlig grad fra de mellemstore og mindre biografer med 

begrænset kapacitet og ressourcer, at processen omkring at gennemskue og ansøge puljen er omstændelig 

og ikke kan betale sig. 

Der ligger heri også, at driften af en biograf betyder, at selv med en relativt set lav belægningsprocent til 

den enkelte visning, er der et break-even. Derfor skal biograferne bruge mange kræfter på at udskille 

præcis de få procent af visningerne, som har haft +25 gæster, men som ikke har haft så mange, at 

visningen/aktiviteten giver overskud. For nogle af de store aktører medfører det, at man er nede på at søge 

underskudsdækning for et éncifret procenttal af visningerne, og det siger sig selv, at omkostningerne ved at 

udrede dette er betragtelige. 

Og for de mindre biografer har det som konsekvens, at en række af dem allerede har besluttet sig for, på 

det nuværende grundlag, ikke at søge hjælp fra puljen. 

Forslag: Gør det endnu enklere at søge om bistand fra Aktivitetspuljen 

-- 

Idet Danske Biografer tillader sig at forudsætte, at Aktivitetspuljen vil blive videreført i november-december 

på grund af de fortsat høje smittetal, håber vi, at I vil tage disse forslag med til at forbedre Aktivitetspuljen 

for hele perioden, så også de danske biografer kan få andel heri og dermed få rakt en hjælpende hånd. 

Lars Werge, direktør – Danske Biografer 


