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Historisk 
Da Kulturgyngen i 2008 var presset økonomisk blev FO-Aarhus af Social- og beskæftigelsesforvaltningen 
med Gert Bjerregaard i spidsen bedt om at støtte økonomisk, da det ikke var lykkedes via budgetforlig i 
Aarhus Kommune at finde penge til formålet.  
FO-Aarhus sagde ja til dette og vi lavede så en samarbejdsaftale med Kulturgyngen, der gjorde det muligt at 
køre driften under ét, så aktiviteter kunne placeres begge steder, alt efter hvad der var mest 
hensigtsmæssigt. 
 
Min store forbillede igennem de sidste 25 – 30 år har altid været Gyngen. Jeg var så imponerede. Her viste 
man at man kunne skabe et fantastisk fællesskab. 
 
Siden Erik Løve stoppede i 2012, er indtjeningen i køkken/bare gået nedad, så i maj 2015 var den gal igen. 
FO -Aarhus gik igen ind og støttede op. Det samme gjorde Byhøjskolen og Fronthuset.  
Uden denne støtte var Gyngen gået konkurs  
Derfor blev der lavet en række besparelser af Kulturgyngens bestyrelse (mest på medarbejderfronten).  
Situationen blev kun være og være. 
Igen ville vi hvis der blev gjort noget været gået konkurs. 
FO-Aarhus krævede i oktober / nov. 2018, at man opgav den kollektive ledelse. 
 
Når man er så hårdt presset, kan det ikke undgås at påvirke det psykiske arbejdsmiljø. 
 
FO-Aarhus’ krav for at være med til at rette op på situationen var at den kollektive ledelse ophørte. Den 
havde spillet fallit og kunne ikke rigtig gennemføre de rigtige og fremadrettede beslutninger. 
 

”Den 20. nov. 2018 kl. 15.24 skrev Inge Lise Hansen <inge-lise@kulturgyngen.dk>: 

Kære Torben 
Vi har haft medarbejdermøde på Gyngen i dag.  
Vi besluttede at opgive den nuværende struktur, og overlade styringen til FO…..” 

 
Det har været FO-Aarhus’ ønske at fastholde de nuværende medarbejderne i ansættelsen og bruge deres 
ressourcer, da de har været med til at knokle hele vejen i processen. 
 
 
Nye metoder 
Lokalerne ud til Mejlgade er opsagt, hvilket giver besparelse på over 100.000 kr. pr. år. 
Regnskabsafdelingen er flyttet til gratis lokaler hos FO-Aarhus. 
Efter at januar regnskabet for Kulturgyngens Café er gennemgået, viser det sig at der kun har været ca. 5 
arrangementer i januar, der er løbet rundt eller har givet overskud.  
Salg af mad i dagtimerne er nærmest ikke eksisterende.  
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Hvis vi ser på vores fantastiske cafe / Restaurant har vi en husleje. Denne husleje gør, at vi skal min. have 
280 hjem i indtægter pr. time, i 30 timer om ugen. Dette princip har man aldrig anvendt. Også her skaber 
man underskud dag for dag, uge for uge.  
Regnskabet viser, at der reelt set ikke er salg af arrangementer til udefrakommende, i dag timerne. 
 
Da FO-Aarhus står og mangler driftsansvarlige til sit køkken i Vester Alle 8 i forbindelse med Café Nicolai, så 
har vi tilbudt at Kulturgyngens køkken kan overtage den fra. 5. marts. De kan overtage de kunder og 
opgaver, der måtte ligge og selvfølgelig overtage de daglige kunder, der bruger Café Nicolai som kantine. 
Kundegrundlaget og opgaver kan opdyrkes, og de må gerne tage opgaver ind, der ikke har noget med FO-
Aarhus at gøre. Også her stiller vi køkken og Cafe gratis til rådighed i dagtimerne. Køkkenet er et større 
produktionskøkken end det vi kender på Gyngen. Eneste tidspunkt hvor vi ikke kan stille vores 
produktionskøkken til rådighed, er i festugeperioden, hvor det Festugen som låner vores faciliteter. 
 
Kundegrundlaget skulle være meget større. Alene Ældre Sagen har 2.000 medlemmer som kommer hver 
uge. 
Desuden kan køkkenet i Café Nicolai levere mad til Kulturgyngens café, når der er behov. 
 
Det er vigtigt for Aarhus Kommune, at der er arbejdsopgaver nok til de praktikanter m.v. som de sender til 
Kulturgyngen (og alle andre firmaer for den sags skyld) og her vil det være en fordel at slå køkkenerne 
sammen.  
 
Hvis der skulle blive for mange opgaver til at Kulturgyngens køkken kan overkomme, så har FO-Aarhus en 
meget store gruppe af virksomheder, som vi kan lave løsninger sammen med. 
 
FO-Aarhus kan støtte på flere måder. F.eks. kan FO-Aarhus’ pedel og hans team hjælpe med flytningen og 
finde plads i FO-byens arkiver til materialer, der ikke længere er plads til på Kulturgyngen. 
 
Arbejdspladsen bliver en socialøkonomiske læringsvirksomheder, der sælger varer og ydelser på 
markedsvilkår, men som er etableret som praktisk og rummelig lærested for mennesker, der ikke lige 
passer til standardløsninger. Formen har maksimal fleksibilitet over for lokale behov og ressourcer, og vi 
mener, at den bør tænkes mere systematisk med - som en del af eller en indgang til et rummeligere 
uddannelsessystem, og til mere rummeligt arbejdsmarked. Alene i FO-Aarhus har vi i dag ansat mere end 
40 som er i fleksjob.  
 
På FO-Aarhus’ lokalebookingside på nettet, kan Kulturgyngens café lægges ind som en valgmulighed 
sammen med FO-Aarhus’ festlokaler. Kulturgyngens egne musikarrangementer bookes ind først, så de 
tidspunkter er sikrede. (Vi skal huske at overholde honorarstøtten). Praktiske oplysninger som timepris, 
størrelse, rengøring, depositum osv. lægges på hjemmesiden. 
http://www.fo-aarhus.dk/lokaler/lokaleudlejning/lokalebooking/ 
 
En konsekvens af ovenstående ændringer er at Kulturgyngen nu bliver i stand til at afvikle renter af de lån, 
de har hos Fronthuset og Byhøjskolen. 
 
Vi har på Gyngen et stort hjerte. 
Vi vil gerne stille lokaler gratis til rådighed 
Stor respekt 
Men, det har vi desværre ikke råd til. 
Vi skal have 280 kr. ind pr. time i minimum på 30 timer om ugen. 
Hvis vi kommer over 30 timer om ugen a 280 kr. i timen, er der også plads til gratis lokaler til venner af 
huset. 
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Fremtiden 
Kun de gamle i gårde kan vel efterhånden huske det livlige miljø i Fronthuset. Vi håber at kunne genskabe 
det med hjælpe fra både Byhøjskolen og Fronthuset og måske få inddraget en række frivillige. 
FO-Aarhus og Kulturgyngen modtager meget gerne ideer og input til fremadrettede løsninger. F.eks. har vi 
en idé om at lave en café i gården i Mejlgade. 
 
I nov. måned skrev vi faktisk følgende: 

 Café i stue plan 
Det lokale som bliver brugt til bookingen nu, har vi en plan om at indrette til Café.  
Vi er overbeviste om at kunne generere et mersalg, at caféen vil ligge i stueplan og nemmere at 
komme til. 
Vi vil have salg af sandwich, øl/fadøl/sodavand 
I forhold til indretning af lokalet, mener vi at det kan gøres inden for et rimeligt budget. 
 
 
Hilsen 
Torben Dreier 
 

 
 
 
 
 


