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Politisk og organisatorisk beretning 2020-21  

Indeværende politiske og organisatoriske beretning for AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur 

Samråd dækker undtagelsesvis kun en periode på syv måneder fra 1. november 2020 til dags dato. 

Det skyldes at repræsentantskabsmødet i 2020 blev udskudt p.g.a. Coronapandemien og først blev 

afholdt 22. november. For et mere fuldstændigt billede af aktiviteten i regnskabsåret 2020-21, 

henvises således til beretningen for 2019-20. 

*** 

De seneste syv måneder i AKKS har i hovedsagen handlet om at afbøde konsekvenserne af 

Coronakrisen for amatørkulturen. 

I forlængelse af den første spørgeskemaundersøgelse og som følge af den anden nedlukning af 

Danmark, der trådte i værk 8. december 2020 besluttede AKKS at gennemføre endnu en 

spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemmer. Denne gang handlede den dog ikke så meget om 

de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen for amatørkulturen, men om foreningernes og 

organisationernes trivsel under den anden nedlukning.  

Undersøgelsen fik derfor karakter af en midtvejsundersøgelse og blev gennemført i samarbejde med 

DATS og Amatørmusik Danmark i perioden 31. januar-22. februar 2021. AKKS modtog 270 

besvarelser, og i langt størstedelen af dem drejede bekymringerne sig om medlemsnedgang, 

økonomi og manglende aktiviteter med deraf manglende social kontakt og faldende kunstnerisk 

niveau. Besvarelserne viste dog også, at foreningerne – på trods af bekymringerne – oplevede et 

stort engagement fra kernemedlemmerne, og at man var klar til at gå i gang, så snart det var muligt. 

Heldigvis er det omsider pr. 21. maj 2021 blevet en realitet. En sidste spørgeskemaundersøgelse 

vedr. det endelige omfang af de økonomiske konsekvenser for amatørkulturen tænkes forsat 

gennemført, når Coronapandemien endegyldigt har sluppet sit tag i Danmark – og måske allerede 

ved en tredje/fjerde nedlukning i efteråret 2021 endnu en ”midtvejsundersøgelse”. 

I forhold til at afbøde disse konsekvenser blev anden runde af COVID-19 Kulturpuljen med 

deadline 15. marts 2021 dog heldigvis uddelt i perioden. Puljen var denne gang på 6,625 mio. kr., 

og den blev søgt for 10,286 mio. kr. fordelt på 266 ansøgninger. 225 ansøgere blev tilgodeset, og en 

endog meget stor del af dem var amatørkulturelle foreninger. Der kan således ikke herske tvivl om, 

at de to uddelinger af puljen er faldet på et tørt sted og har været med til at sikre områdets 

overlevelse.  

Det store arbejde med at administrere puljen et blevet varetaget af DFS – Dansk Folkeoplysnings 

Samråd og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, og ansøgningerne er bl.a. blevet behandlet af et 

ansøgningsudvalg, hvor AKKS’ sekretariatsleder har haft plads. Arbejdet er blevet udført uden 

administrativ godtgørelse, og der skal derfor lyde en stor tak til især DFS, men også til de øvrige 

medlemmer af ansøgningsudvalget, der har lagt mange timer og ressourcer i arbejdet med at 

sagsbehandle de over to uddelinger samlet 400 ansøgninger.  

Sideløbende med dette økonomiske arbejde har AKKS så sammen med repræsentanter fra 

medlemssammenslutningerne deltaget i Kulturministeriets sektorpartnerskaber. Det er foregået på 

en lang række zoommøder, der – med afsæt i den politiske aftale om rammerne for en genåbning af 

Danmark af 22. marts 2021 – har haft fokus på den konkrete udmøntning af genåbningen. 
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For amatørkulturen blev genåbningen for alvor påbegyndt 21. april, hvor børn og unge under 18 år 

(dog uden sangaktiviteter) kunne komme i gang indendørs. Den er foreløbig udvidet senest pr. 21. 

maj, hvor de voksne og sangaktiviteterne kom med – dog med krav om Coronapas for de voksne og 

under fortsatte restriktioner og afstandskrav. 

Der vil i den kommende tid forsat være fokus på de løbende ændringer af restriktioner og afvikling 

af Coronapas – samt i både det lille og store forsamlingsloft frem mod, at dette efter planen helt 

bortfalder. Samtidig vil fokus dog blive rettet mod genopbygningen af amatørkulturen og arbejdet 

med at påvirke den række af genstarts-, sommer-, aktivitets- og genopbygningspuljer, der er 

bebudet fra politisk hold. 

Rent politisk har 2020-2021 således været et meget travlt og krævende år. Den politiske indsats i 

AKKS har været udført i et tæt samarbejde med DATS og Amatørmusik Danmark. Vi har været i 

konstant dialog og løbende fordelt ansvar, arbejde og byrder mellem os. Der skal derfor atter lyde 

en stor tak til generalsekretær Pia Longet fra DATS og formand Jonas Viggo Pedersen fra 

Amatørmusik Danmark, ligesom der også skal lyde en stor tak til Lisbeth Graakjær fra KOR72 og 

Dina Gelfer-Jørgensen fra DAOS for at have deltaget i arbejdet med at omsætte retningslinjerne til 

den praktiske hverdag i kor og orkestre. 

På samme vis har AKKS under Coronapandemien knyttet stærke bånd til DFS, hvilket tegner godt i 

forbindelse med den kommende revision af folkeoplysningsloven, der nu genoptages. 

Folkeoplysningsloven er en særdeles vigtig lovgivning for amatørkulturen, da den sætter rammerne 

for de lokale foreningers lokaler og undervisning. De ønsker til revisionen, der er formuleret, 

handler bl.a. om at få amatørkulturen direkte nævnt i loven, om at få strammet op på 

bestemmelserne om egnede lokaler, om at få et mere attraktivt lønniveau for amatørkulturens 

undervisere samt at få etableret et minimumsloft for de kommunale tilskud til området. Disse 

ønsker er allerede præsenteret for DFS og vil nu også blive præsenteret for kulturministeren og 

hendes embedsfolk samt folketingsgruppernes kulturpolitiske ordførere. 

Hvad angår det politiske arbejde er det også afslutningsvis værd at nævne, at AKKS deltager i det 

musikpolitiske arbejde omkring udpegningen af kandidater til Statens Kunstråds repræsentantskab 

og projektstøtteudvalg for musik samt til Københavns Musikudvalg. Som følge af lukningen af 

Dansk Amatørmusik (DAM) overtog AKKS den officielle udpegningsret, men i praksis er det dog 

Amatørmusik Danmark, der udmønter AKKS’ indstillingsret. AKKS deltager endvidere i DATS’ 

langsigtede arbejde omkring at få drama på skoleskemaet i folkeskolen. 

Lands- og repræsentantskabsmøde og uddeling af Con Amore Kulturpris 2021 

Som så meget andet i 2020 endte AKKS’ lands- og repræsentantskabsmøde som en digital 

begivenhed, hvor vi også uddelte Con Amore Kulturpris, der denne gang gik til Roskilde 

Kommune. 

Repræsentantskabsmødet i 2021 er ligeledes i en digital udgave, mens et evt. landsmøde udskydes 

eller aflyses – i erkendelse af, at større og mere principielle diskussioner bedst finder sted i 

”virkeligheden”. På samme vis har AKKS’ bestyrelse også besluttet, at AKKS ikke uddeler Con 

Amore Kulturpris i 2021, da kommunerne ikke har en realistisk mulighed for at arbejde proaktivt 

med rammerne for amatørkulturen i øjeblikket. 
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Kommunal satsning  

I marts udsendte Sekretariatet et brev til alle byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark, hvor 

vi gjorde opmærksom på, hvad amatørkulturen kunne gøre for deres kommuner, og hvad de kunne 

gøre for amatørkulturen. Brevet blev godt modtaget med en hel del positive tilbagemeldinger. 

Som følge af henvendelsen besøgte en delegation fra AKKS så efter særlig invitation Sønderborg 

Kommune. AKKS var repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmerne Karina Anna Pedersen og Lisbet 

Lautrup Knudsen samt sekretariatsleder Susan Fazakerley. Det blev til et inspirerende møde, hvor 

det blev tydeligt, at der er sammenfald mellem de udfordringer, amatørkulturen står overfor, og den 

virkelighed, kommunerne råder i – især hvad angår lokalesituationen og ungedeltagelsen. 

Efterfølgende besluttede AKKS’ bestyrelse sig derfor for, at man umiddelbart efter 

kommunalvalget i november 2021 vil skrive ud til de nyvalgte byrådsmedlemmer for at tilbyde at 

komme på besøg, ligesom AKKS på længere sigt vil arbejde på at facilitere kommunerne med 

viden og løsninger på de fælles udfordringer. 

Kommende projekter og aktiviteter 

Den megen fokus på at afbøde konsekvenserne af Coronakrisen i beretningsperioden har desværre 

medført, at der ikke har været overskud til at sikre udviklingen af rammerne for amatørkulturen i 

samme grad som under mere normale omstændigheder. 

Det har påvirket AKKS’ økonomi, der er helt afhængig af at få tilført midler fra eksterne 

udviklingsprojekter for at kunne opretholde det nuværende sekretariat. Der er med andre ord blevet 

tæret på egenkapitalen. AKKS arbejder derfor i øjeblikket på at rejse midler til to projekter: 

• Det ene er et genstarts- og udviklingsprojekt, der på baggrund af erfaringerne fra Coronatiden er 

rettet mod at styrke ledelsesarbejdet i de frivillige foreninger ved at oprette en digital platform med 

information og værktøjer til at lette foreningernes administrative opgaver og ved at gennemføre en 

række forløb, der skal gøre de digitale mødeværktøjer til en del af foreningshverdagen. 

• Det andet projekt er en videre udrulning af Demokrati NU DK, der vil have fokus på at få flere unge 

ind i ledelsesarbejdet i de lokale foreninger. Det sidste er et projekt, der er efterspurgt af vores 

medlemssammenslutninger, der også har efterlyst, at AKKS på længere sigt dokumenterer området 

med en ny version af ”Amatørkulturens tal” og afdækker realkompetencerne i den kunstneriske 

praksis.  

Derudover skal det nævnes, at de to store årlige begivenheder, som AKKS sædvanligvis deltager i – 

Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet Mors – i år gennemføres i digitale versioner med et 

stærkt begrænset deltagerantal. 

AKKS deltager således i en lille aflægger af Folkemødet med folkeoplysningen 17. juni i Vartov i 

København, mens en evt. deltagelse i Kulturmødet Mors til august endnu er uvis. 

På samme måde har det internationale arbejde – herunder det nordiske – i sagens natur været på 

vågeblus i perioden. 

Farvel til AKKS’ formand siden 2003 
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Til allersidst bør det nævnes, at AKKS nu tager afsked med sin formand siden 2003, idet 

undertegnede, Villy Dall, der i øvrigt har været medlem af AKKS’ ledelse siden 1995, træder 

tilbage og overlader formandsposten til nye kræfter. 

Der vil blive mulighed for at tage afsked med Villy ved en reception i forbindelse med en politisk 

workshop i AKKS, der er planlagt til efteråret 2021. 

 

København, 21. maj 2021 

På bestyrelsens vegne: 

 

Villy Dall,    Susan Fazakerley,  

Formand     Sekretariatsleder 


