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Året der gik
2015 blev et år hvor Borgerhuset Stationen, 3 sal og Brændpunktet, har været i en stabil
drift og hvor tidligere års udfordringer, især på caféområdet, ikke i samme grad, har gjort
sig gældende. Således er det vores opfattelse at Borgerhusets samlede
aktivitetsniveau, både hvad angår udadrettede kulturelle arrangementer og interne
driftsopgaver har et omfang og kræver et ressourceforbrug, som stort set er i balance.
Brændpunktet kommer igen ud af et regnskabsår hvor der sker en fornuftig
nedbringelse af den, i 2013, oparbejdede gæld. En nedbringelse som ikke mindst kan
forklares med en solid og målrettet indsats fra et dygtigt og engageret personale.
I årsberetningen for 2014 beskrives et nyt indsatsområde for Borgerhuset; Anden Aktør
funktionen. Denne opgave indebærer at Borgerhuset Stationen har ca. 9 personer i
ressourceforløb pr. år. Vi fik i 4. kvartal 2015 en statistisk tilbagemelding fra Jobcentret,
som viste at de borgere vi har haft i forløb i 2014 og 2015, for over 50% vedkommende,
efterfølgende er kommet i arbejde. Det er et meget flot resultat og viser at effekten af
forløb hvor der er en præcis og nyttig arbejdsrettet indsats, giver gode resultater for de
ledige fleksjobgodkendte borgere i kommunen.
BS har i 2015 udvidet medarbejderstaben med 2 unge timelønnede som virker på 3 Sal
og som arrangementsansvarlige for kulturelle aktiviteter på vores scene i Brændpunktet.
Ligeledes har vi ansat en pedel i skånejob. Ud over disse medarbejdere har BS ansat 4
ordinært ansatte hvoraf 2 er fuldtidsansatte og 2 er ansat 30 timer/uge og derunder.
Derfor er, som nævnt ovenfor, vores oplevelse at vores lønnede ressourcer er fuldt
udnyttede og vi er derfor glade for at så mange frivillige vælger at bruge noget af deres
tid på at understøtte BS forskellige aktiviteter. Vi vil i Årsberetningen benytte lejligheden
til at takke de frivillige for en uegennyttig og vigtig indsats.
2015 bød på mange spændende opgaver og aktiviteter ud over vores kerne opgaver.
Herunder en velafviklet ungeplads under Snapstinget og en utroligt velafviklet/udviklet
Vibstock 2015. Vibstock 2015 var i år kendetegnet ved et tæt samarbejde med 9
uddannelsesinstitutioner som benyttede festivalen til studiestartsaktiviteter med at
bidrage økonomisk til festivalen. Det er vores vurdering at disse aktiviteter i forening
med de udadrettede aktiviteter på 3.Sal, skaber et relevant ungdomskulturelt miljø i
kommunen som langsomt og sikkert vokser i volumen og kulturel diversitet. Det er vores
håb at disse aktiviteter fortsat kan nyde den nødvendige støtte fra de unge og
beslutningstagere, både hvad idérigdom og økonomi angår.
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Borgerhusets Kerneopgaver
Med udgangspunkt i Stationens formål:

”Huset skal tilbyde fleksible rammer til at udøve spontane aktiviteter og dyrke mere
specifikke interesser og fællesskaber af almen kulturel karakter”
har vi tilstræbt, at skabe hyggelige og funktionelle rammer for den enkelte borgers-,
forenings- og gruppes aktive udøvelse af- og deltagelse i - kulturelle og fritidsmæssige
aktiviteter.

Lokalebelægning
Vi oplevede i 2015 at vi så godt og vel har indhentet nedgangen i lokalebelægningen
som vi oplevede i 2014. Vi har i 2015 haft en lokalebelægning målt i timer som er ca.
281,2 timer højere end vores bedste år 2013 og hele 742,14 timer bedre end 2014.
Dette formoder vi dels kan hænge sammen med en mere restriktiv adgang til
Sundhedscentret, og dels at brugerne oplever en relevant og god service ifm. deres
brug af husets faciliteter.

Lokalebelægning i timer/kroner.
Oversigt lokaleleje 2015

Lokale 1
Lokale 2
Lokale 3
Lokale 4
Lokale 5
Lokale 6
Lokale 7
Salen
Loftet
Samlet

Timer

Indtægt

633,35
142,45
962,85
670,25
674,15
480,15
399,25
856,25
0,00

22167,25
3561,25
24071,25
23458,75
13483,00
16805,25
13973,75
85625,00
0,00

4818,70 203145,50

Oversigt lokaleleje 2014

Oversigt lokaleleje 2013

Timer

Indtægt

Lokale 1
Lokale 2
Lokale 3
Lokale 4
Lokale 5
Lokale 6
Lokale 7
Salen
Loftet

598,00
276,00
691,00
588,00
348,00
507,00
341,00
727,00
0,00

20930,00
6900,00
17275,00
20580,00
6960,00
17745,00
11935,00
72700,00
0,00

Lokale 1
Lokale 2
Lokale 3
Lokale 4
Lokale 5
Lokale 6
Lokale 7
Salen
Loftet

Samlet

4076,00

175025,00

Samlet

Timer

Indtægt

485,50
125,00
654,00
772,50
399,50
662,00
472,00
961,00
6,00

16.992,00
3.125,00
16.350,00
27.037,00
7.990,00
23.170,00
16.520,00
96.100,00
180,00

4.537,50

207.465,00

Ansatte
Borgerhuset Stationen havde i 2015, 3 fuldtidslønnede, 4 timelønnede og 2
fleksjobansatte. Udover de ordinære ansættelser har BS i samme periode haft, 2
personer i virksomhedspraktik og 1 personer i fodlænkeordning. Ovenstående personer
varetager en række driftsmæssige opgaver, herunder servicering af husets brugere,
rengørings- og vedligeholdelsesmæssige opgaver. Ligesom disse varetager
administrative opgaver, projektering og afvikling af Borgerhuset Stationens og 3 sals
ind- og udadrettede kulturelle aktiviteter.
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Kulturelle arrangementer i huset

I 2015 dannede Borgerhuset Stationen og Brændpunktet ramme om 50 kulturelle
aktiviteter i Brændpunktet:
27 JUN Eftermiddagskoncert med JAZZ
KØKKENET

26 FEB Åben Scene med EP aktuelle Mikkel
Julius, Birger Saugmann og Silas Busk

27 JUN Hatteteater med og for børn

19 FEB Quiz på Brændpunktet

27 JUN Vibstock Teaser

05 FEB - Legally Blonde

26 JUN Stænderstøj

31 JAN Big Band Ballroom - Vild med dans

26 JUN Black Dog Howl- blues fra Århus

30 JAN - SKATTEKAMMER SMAGNING

25 JUN Write Club

3 SEP - Koncert - Rain of Fire

24 JUN Grobund Kara Sea og Kom til Sofa på
Brændpunktet

10 SEP - Koncert – Universus

23 JUN Grobund Universus på Brændpunktet
18 JUN Amanda Drew (Koncert)
11 JUN Samtale cafe!
04 JUN Impro comedy med De Uautoriserede
Humorister
29 MAJ OD støttekoncert
21 MAJ Åben Scene!
13 MAJ Quiz på Brændpunktet
07 MAJ Koncert med Bypopgruppen
30 APR Nyt Bud
23 APR Black Dog Howl - Blues Fra Århus
16 APR Quiz på Brændpunktet
09 APR Åben Scene
26 MAR Michael Hamilton & Aalestrup All
Stars
19 MAR Quiz på Brændpunktet
12 MAR The Embla support Amanda Drew
05 MAR CrystalSkyButterfly

17 SEP - Koncert - Det herligste lille orkester
18 SEP - Koncert - Kalles World Tour
20 SEP - Koncert - City Marathon
25 SEP - Koncert - Balkan Night/Frivillig fest
8 OKT - Quiz på Brændpunktet
15 OKT - Koncert - Amanda Drew
22 OKT – Kulturjægerbio
28 OKT - Koncert - Det jyske
Musikkonservatorium
29 OKT - Rom smagning - Alliance Vin
31 OKT - Koncert - Movement/Junglelyd
5 NOV - Quiz på Brændpunktet
12 NOV - Koncert/Julefrokost - Universus/FOA
19 NOV - Koncert – Kannt
26 NOV - Jule-tapas
27 NOV - Koncert - MGK jam
4 DEC - Koncert/Julefrokost - Steve
Cameron/Havredal
9 DEC – Kulturjæger
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Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afholdt den 23. marts 2015, og indeholdt udover valg til
bestyrelsen, en beretning og fremlæggelse af regnskab og budget.

Bestyrelsen
Bestyrelsen bestod af 2 politisk udpegede repræsentanter fra Viborg, 1 udpeget af
Ældre Rådet, 1 udpeget af Ungdomsrådet og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på
generalforsamlingen og en kommunalt tilforordnet. Bestyrelsen suppleres af 2
suppleanter.
Bestyrelsen har i 2015 bestået af:
•
•
•
•
•

Karl Thaagaard Andreasen,
formand
Ernst Greve (valgt på
generalforsamlingen)
Eva Pinnerup, (udpeget af
kulturudvalget)
Mathias Nyberg Grønne
(udpeget af Ungdomsrådet)
Anny Larsen (udpeget af
ældrerådet)

•
•

•

Peter Jarly (udpeget af
kulturudvalget)
Anders Bolt Mikkelsen,
næstformand (valgt på
generalforsamlingen)
Steen Lindgaard. (tilforordnet)

Suppleanter:
•
•

Jette Norup (Suppleant)
Tommy Johansen (suppleant)

Andre aktiviteter
Bs har i 2015, været involveret i en række spændende samarbejdsprojekter her kan
nævnes:
•
•
•

•
•

Snapstinget
Vibstock ’15
Levende Ungekultur i Kulturregion Østjysk Vækstbånd
o Levende ungeprojektet blev i 2015 omsat til Ungeoladsen under
Snapstinget og Vibstock 2015, med deraf følgende afvikling af 3 tryouts
på hhv. paletten, Student House og Bjerringbro Gymnasium.
Kulturmødet på Mors
Barselscafé i samarbejde med LOF
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3. sal - en projektplatform for unge
Crew

Antallet af personer med både løs og fast tilknytning til 3.sal stiger. Vi bliver mere
kendte blandt de unge og blandt andre institutioner og kommunale instanser, der har
luret, at vi arbejder på en måde der supplerer deres egne virkemidler godt. Ikke mindst
fordi omgangsformen er rummelig og positiv og fordi ambitionen om at lave den rigtige
kobling mellem mennesker og opgaver er stor.
PT ser den faste stab således ud:
Emilie Qvist forlader os pr. 1. februar 2016 og rejser til Nicaragua. Vi takker de højere
magter for hendes tilstedeværelse og store engagement i platformen og i Viborg.
Mejse Eva Damsø Jeppesen er ansat i Emilies stilling med officiel start d. 1. februar.
Mejse er allerede en del af huset og er i fuld gang med at blive sat ind i tingene. Vi
glæder os til et frisk pust og ny energi på platformen.
Hellen Issac er i skolepraktik fra UCN i Hjørring og var her her frem til årsskiftet. Hellen
studerer kulturformidling og skriver i disse uger opgave om sit praktikforløb på 3.sal.
Hellen fik hurtigt i forløbet en masse ansvar og var bl.a. projektleder på vores
Eventpoint til Viborg City Maraton d. 20 september. En opgave hun klarede til UG.
Desuden er Hellen ansvarlig for ART EXIBIT-udstillingerne med unge kunstnere og
vores nyhedsbrev ’NEWS’. I opgaveskrivnings-perioden er Hellen i huset onsdag,
torsdag og fredag. Hellen forlader os ved årsskiftet. Det er vi ikke meget for, men
ønsker hende al held og lykke med resten af uddannelsen. Hun har lagt et stort arbejde
i 3.sal. Det vil kunne mærkes i lang tid frem.
Jakob Lilliendal er i AA-forløb på platformen og varetager budopgaver i byen og over
hele kommunen. Det er ikke mindst imponerende når man ved at Jakob ikke kører bil
men cykler! Der udover løser han diverse grafiske opgaver hurtigt og tjekket og har
senest talt om muligheden for at lave sin egen udstilling til ART EXIBIT. Jakob er her
mandag og torsdag frem til d. 18. december.
Cassandra Folkmann er i skolepraktik fra Egeskovskolen. I første omgang frem til
årsskiftet. Det er første gang, vi har en praktikant fra folkeskolen, men da vi så en
mulighed for en win-win-situation sagde vi ”ja tak”. Cassandra er her mandag og
torsdag. Hun tegner og laver praktiske kontoropgaver og skal fra uge 48 i gang med et
sideløbende undervisningsforløb med dansk og matematik. Det har været et krav fra
vores side for, at hun kunne være her.
René Heebøll Clausen er stadig daglig leder.

Aktiviteter
Ungepladsen

Vi var i uge 26 med til årets Snapsting, hvor vi havde taget på os at arrangere
Ungepladsen på Vægtertorvet foran Borgerhuset.
Vi afviklede et fire-dages program, som bestod af Streetday, Ungetopmøde,
Stænderstøj, Urbanized gadefest, Vibstock-teaser koncerter og andre små aktiviteter.
Det var en vellykket uge, og de involverede unge havde meget ud af, at være tydeligt og
fysisk til stede i byen. Det gør meget, at pladsen lå så relativt centralt, da rigtig mange
kom forbi og dumpede ind, fordi de kunne se, at der skete noget. Dog er vores
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målgruppe svær at tiltrække i netop denne uge, da rigtig mange er ved at afslutte
eksaminer på ungdomsuddannelserne og da der sker rigtig meget andet, som gør at
behovet for endnu flere aktiviteter, ikke er så stort.
Vi vil dog fortsat gerne være en del af Snapsting, og vi fortsætter udviklingen af
ungepladsen.
https://www.facebook.com/3.salviborg/videos/vb.634878276545376/993845613981972/
?type=2&theater

Vibstock Festival

For 6. år i træk afviklede vi årets Vibstock Festival i Nordisk Park.
Alt, lige fra planlægning, samarbejder, deltagere, afvikling og vejret fungerede rigtig
godt. Der var ro i den inderste cirkel af afviklere og områdechefer og det bredte sig
hurtigt til frivillige, til bands og endelig til alle vores gæster på pladsen. Vi anslår, at der
var omkring 1500 gæster til årets festival.
Festivalen arbejdede i år med en ny struktur, hvor alle de centrale ansvarsområder,
såsom plads, musik, frivillige, grafik, logistik, markedsføring mm. blev delt ud på
enkeltpersoner. Dette har medvirket til en meget større ejerskabsfølelse og en meget
mere tjekket festival.
I år valgte vi at gøre endnu mere ud af pladsdesignet. Vi har indført trekanten som nyt
og markant kendetegn, der går igen både i det grafiske materiale og i
pladsopbygningen.
2015 var desuden året for direkte samarbejder med ti uddannelsesinstitutioner i Viborg
Kommune. De har bidraget med både økonomi og indhold. Det har gjort at flere af de
unge fra uddannelserne, har fået muligheden for at sætte et aftryk på festivallen.
Ligeledes er festivallen blevet mere mangfoldig og spredt ud på flere parter, hvilket
styrker ideen og grundlaget for en organisatorisk bæredygtig festival.
https://www.facebook.com/Vibstock/videos/vb.185553384816312/936308373074139/?t
ype=2&theater
Derudover er Vibstock ved at blive anderkendt som en nationalt etableret og eftertragtet
festival, at få lov til at spille på. Vi har fået henvendelser fra flere forskellige
bookingbureauer og musik-agenturer, som har ønsket, at få deres bands til at spille. Alle
bands skal dog, vanen tro, gennemgå Try-outs for at blive udvalgt til at spille på
festivallen.
https://www.facebook.com/Vibstock/videos/vb.185553384816312/940334452671531/?t
ype=2&theater

Hello!

For at være på kulturel forkant med udfordringerne på flygtningeområdet, tog vi i
september initiativ til at samle en række af vores aktører og samarbejdspartnere i byen
med det sigte at få knyttet bånd mellem unge flygtninge og unge danskere. I et
samarbejde med Sprogskolen bragte vi torsdag d. 29. oktober således 15 unge
flygtninge og seks kulturaktører sammen på 3.sal. Her så de hinanden og talte sammen
om de forskellige aktiviteter og mødet blev afsluttet med en meget vellykket fælles
byvandring v. Lars Munk.
3.sal følger op på de konkrete aktiviteter som kan få koblet de unge flygtninge ind i
nogle selvstændige relationer.
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Se den vedhæftede handout for mere information.

Art Exibit

Kunst er vigtigt. Derfor fortsætter vi med ART EXIBIT-modellen; Én ung kunstner, én
fernisering, én platform, én måned.
Den seneste udstiller er tegneren Olivia Bizarre Willman. Hun udstiller fra 3. november,
hvilket også var datoen for ferniseringen.
Udstillere indtil videre:
Mathilde Fogh – Foto //Johan Rauhe – Foto // Anders Kohls – Oliemaleri //
Signe Søndergaard Bay – Tegning // Anders Kohls 2 – Oliemaleri //
Olivia Bizarre Willman – Tegning // Iben Tryel – Tegning og akvarel

Cultus Corax

Viborgs undergrundsblad par excellence – kører ufortrødent videre. De unge
mennesker er kommet over en lidt hård periode, rent samarbejdsmæssigt. Men René
har sparret med dem nogle gange og det har afledt en bedre arbejdsdeling, nogle
klarere aftaler og derfor en god stemning igen. Bladet er at finde i huset og på 15 – 20
udleveringssteder i byen.

Kulturjægerne

som i ca. et år har været en fast del af 3.sal, har afviklet eller deltaget i følgende siden
sidste status:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Føz-dagsfest i Vestas d. 6/2
Festas i Vestas #2 d. 21/3
Vindere af Viborg Fadet 23/4
Ølstafet 23/5
Foto-forfest med Viborg Bibliotek og Fotodage 15/5
Fodboldfest - frivillige d. 6/6
Brætspilscafé på biblioteket 13/8
Kulturmødet på Mors 20/8
Opstartsaften 1/9
Workshops med Sarah John - Carte Blanche, 'Skjulte byer' 7. + 17/9
Toasts-salg til diverse gymfester
Brændpunktsbio d. 22/10
Viborg Ungestrategi - løbende arbejde

Pausesmøgen

er et video-talkshow, der tager udgangspunkt i musik, kultur, kaffe og smøger sendes
hver tirsdag på Youtube og facebook. Hvert afsnit, der har sit eget tema, vil vare
omkring 10 minutter og altid starte med at der bliver introduceret en plade, som vil spille
igennem programmet. Der vil regelmæssigt blive inviteret gæster ind, og de vil så være
omdrejningspunktet for det enkelte afsnit.
Sidst men ikke mindst vil Pausesmøgen blive talerør for de arrangementer der foregår
på 3.sal, på Brændpunktet og i Stationens regi i det hele taget; Vibstock og
Ungepladsen er oplagte i denne forbindelse. Desuden kan der blive omtale af andre
arrangementer i byen.
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Bag programmet står Niels Lyngsø, Mads Grønberg, Bertram Gielfeldt og Morten
Keiser.

Værktøjskassen

er en campingvogn med værktøj/værksted i. Den er født ud af et københavnerprojekt
sidste år. Vi har fået tilbud om at have den til rådighed kvit og frit og dermed kunne låne
den ud til projekter og kulturaktive unge i kommunen. Den er hentet og under
ombygning og renovering i samarbejde med Produktionsskolen.

TCC – Tegning, Croquis og Cartoon

Der er mange kreative sjæle på platformen og to af dem vi gerne undervise andre, der
ikke er kommet så langt som de selv er. Fokus er i opstarten tegning, men der er
mulighed for at udvide til andre kunstformer og udtryksformer. Lars Munk og Terese
Kyrelis kører forløbet som starter medio januar 2016.

Grobund

BS indgik i 2013 en samarbejdsaftale med Viborg kommunes kulturudvalg, Paletten,
Student House 111 og Viborg Musikskole om etableringen af et Band Akademi som
tilbyder en særlig vækstlagsstøtte til unge musikere i Viborg Kommune. Akademiet har
til huse i Student House. Efter 2 års drift besluttede ovenstående samarbejdspartnere at
nedlægge foreningen, da det har vist sig at være svært at få økonomien til at hænge
troværdigt sammen. Grobund havde i 2015 knap 20 medlemmer. Således er der for
2015 en forventning om et mindre underskud og for 2016, såfremt tilbuddet
videreføreres, en manko på omkring 40-50.000,- kr.
Da der ikke blandt de institutionelle samarbejdspartnere er tvivl om at tilbuddet har en
relevans for en kommune som Viborg, er det ligeledes besluttet at afsøge nye
muligheder for en støtte af det ”frie” vækstlag og det forventes at der i løbet af foråret
2016 findes en ny konstruktion som fremadrettet vil støtte ovenstående vækstlag.
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Brændpunktet
Personale

I løbet af 2015 udvidede vi den faste stab af ansatte fleksjobbere med 2 nye ansatte.
Således har cafeen nu 6 ansatte i fleksjob. Personalefordelingen for fleksjobgodkendte
medarbejdere er således; 3 ansatte tjenere i cafeen, 1 ansat i opvasken, 1 ansat i
køkkenet og 1ansat som chauffør. Udover ovenstående ansatte har vi 1 ordinært ansat
daglig leder. Disse suppleres i højsæsonerne (konfirmation og jul) med vikarer som
ansættes i tidsbegrænsede stillinger. Derved er det lykkedes at nedbringe sygfravær
samt sikre et stabilt service niveau alle ugens dage.
En medarbejder har valgt at søge nye udfordringer og vi skal derfor i starten af 2016
ansætte en ny i køkkenet.

Indtjening

Cafeen har 4 hoved indtjeningsområde: kursus forplejning, catering, cafe og fester.

Kursus forplejning

I slutning af 2014 satte vi ekstra fokus på kursus forplejning med det sigte at gøre
forplejningsmulighederne endnu mere kundevenlige. Således har vi fået skabt et
gennemskueligt koncept hvor kunderne selv kan sammensætte deres
forplejningsønsker under skyldig hensyn til forplejning og pris. Det har vi udviklet på i
løbet af 2015 ved at inkludere flere økologiske produkter og ved udgangen af 2015 er
køkkenets produkter og varer nu 50% økologiske.
Kursusforplejningen udgjorde i 2015 ca. 70% af cafeens totale omsætning hvilket er en
stigning på ca 10% i forhold til de foregående års omsætning.

Catering

Vi oplever en stabil indtjening på forplejning ud af huset, således har vi nu 35 faste
kunder som får leveret aftensmad alle ugens hverdage.
Igen i år var vi stolte over at få lov til at levere forplejning til Kultur, Service & Evets
årlige fest under Snapstinget. Herfra fik vi igen en god og positiv respons på den
leverede menuen.

Caféen

Cafeen fik i 2015 en mindre overhaling; ny tapet, samt en fin ny scene.
Der har i løbet af året været et stort fokus på vores menu koncept. Derfor tog David og
Steen på studie tur til Malaga med det formål at få inspiration til en ny madmæssig
retning for cafeen. Turen resulterede i et helt ny menu koncept. Således ændrede vi
menuen væk fra luksus burgers til tapas, salater og bruchetta. Alle disse retter tilpasses
løbende de forskellige vækstsæsoner. Det er vores oplevelse at kunderne har taget
godt imod ovenstående ændringer og at det ikke mindst har haft en positiv effekt på
omsætningen i caféen.
Caféens åbningstider er blevet reduceret således vi har kunnet skabe mulighed for at
allokerer personale ressourcer til kulturarrangementer, fester, konfirmationer og
selskaber i weekender.
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Side 10
Fester

2015 var endelig et år hvor vi oplevede at cafeen er blevet en fast aktør i det lokale
festmarked. Således har caféen oplevet en stigning i efterspøgelse fra borgere/kunder
som ønsker at afvikle deres fest i caféen. Da disse fester er et godt supplement til den
daglige omsætning men samtidig lægger et øget tids- og belastningsmæssigt pres på
de fastansatte fleksjobbere har vi som tidligere nævnt valgt at benytte en del af
indtjeningen fra festerne til at supplere de fastansatte med et vikarkorps. På den måde
søger vi at sikre, at vores socialøkonomiske café ikke overbelaster det faste personale.

