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118. Åbent punkt 

 
Stillingtagen til retningslinier for tilskud til koncerter med Vejen Garden 

 
Sagsnr. 07/2591 

 

Administrativ indstilling: 

 

Direktør Carsten V. Lund indstiller, at - 

 

-  Vejen Garden fremover får stillet den gamle realskole i Jyllandsgade til fuld rådighed. 

-  borgerforeninger og lignende, efter ansøgning, kan få Vejen Garden ud at spille til et 

arrangement. 

-  der afsættes en ramme til 7 arrangementer pr. år finansieret ved budgetomplacering 

 fra konto 6.60 under Økonomiudvalget til kontoen for Andre kulturelle aktiviteter. 

-  ansøgninger behandles i afdelingen for Kultur & Fritid således, at lokalområderne 

 bevilges arrangementer "efter tur". 

-  sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse. 

 

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 20-03-2007: 

 

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2007: 

 

Anbefales. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Garden består af ca. 80 uniformerede drenge i alderen 8 - 32 år samt ca. 40 aspiranter. 

Vejen Garden har gennem de sidste mange år gratis fået stillet den gamle realskole i 

Jyllandsgade til fuld rådighed. Desuden har Garden haft en aftale med Økonomiudvalget i gl. 

Vejen kommune om, at borgerforeninger og lignende i Læborg, Bække, Gesten, Andst, Veerst, 

Askov og Vejen som udgangspunkt én gang årligt, efter ansøgning, kan få Vejen Garden ud at 

spille til et arrangement. Vejen Garden tager kr. 4.000 for hvert arrangement. 

Gardens indtægter fremskaffes ved diverse arrangementer. Desuden yder gardens støtte-

forening tilskud ved afholdelse af loppemarkeder samt forskellige andre arrangementer. 

Endelig modtages der efter ansøgning nogle gange sponsorgaver til køb af nye instrumenter. 

Vejen Garden har lønudgifter til deres professionelle dirigent. 

Gardens daglige leder udfører arbejdet frivilligt. 

Udgifter til den individuelle musikundervisning afholdes af den enkelte garder. 

En komplet uniform koster ca. 10.000 kr. pr. stk.  

Både uniform og instrument udlånes til garderne og skal afleveres, når garderne udtræder. 

Gardens udgifter i 2005 beløb sig til kr. 327.877, de samlede indtægter udgjorde kr. 315.474, 

hvilket betød et driftsunderskud på kr. 12.403. 

 

På møde i Sammenlægningsudvalget den 24. maj 2006 blev det besluttet, at - 

- Vejen Garden i 2007 kan anvende lokalerne i den gamle realskole på uændrede vilkår. 

- der senere træffes beslutning om betaling af et arrangement pr. forening i lokalområderne. 

 


