
Haslev 
16.11.2022 

 
 
 
 
Baggrund 
Haslev Festdage er en årligt tilbagevendende todages musikfestival, der har været afviklet siden 
2009.  
 
Arrangementet drives af Foreningen Haslev Festdage. Foreningen er non-profit, og arrangement er 
udelukkende båret af frivillig arbejdskraft. Det gælder i bestyrelsen som for alle andre, der er med 
før, under, og efter festdagene. Tilsammen lægges der flere tusinde frivillige arbejdstimer. I 
bestyrelsen er der en stærk tro på, at det i et lokalsamfund er en væsentlighed, at både unge og 
ældre kan mødes i frivillighed, og være med til at skabe et arrangement til glæde for andre. 
 
Med foreningens organisering, vedtægter og status som non-profit følger det også, at et overskud 
fra Festdagene skal uddeles til foreninger og kulturelle formål. Alle uddelinger går til at støtte 
lokale foreninger, klubber og andre kulturelle begivenheder i Faxe Kommune.  
 
Ambitionen 
I alle årene med Haslev Festdage har ambitionen været den samme: at afholde en festival med 
bred aldersappel, at skabe rammer til at mødes på tværs, og at sikre dette sker gennem 
billetpriser, hvor så mange som muligt har økonomisk mulighed for at deltage. Udtrykt på anden 
vis, så skal Haslev Festdage være årets store havefest, hvor alle er inviteret - et arrangement, som 
er både en social og musikalsk oplevelse for gæsterne. 
 
Sammenlignet med andre to-dages festivaler i Danmark med et lignende musikprogram er Haslev 
Festdage landets billigste festival. Det er, med fare for gentagelse, et bevidst valg, for det er vigtigt 
for bestyrelsen, at dagene fungerer som et kulturelt og folkeligt mødested. Med den ambition er 
det over årene lykkedes at gøre festdagene til en af kommunens største kulturbegivenheder.  
 
Frivillighed  
Som nævnt indledningsvis, så varetages en lang række af nøglefunktioner før, under og efter 
festdagene af frivillige. Arbejdet spænder vidt over opbygning af scene og festplads, vagt, 
indgangskontrol, barpersonale, bestyrelsesarbejde osv. Uden indsatsen fra de mange frivilliges 
store engagement og indsats ville det ikke være muligt at gennemføre festdagene 
 
Ansøgning om støtte fra Faxe Kommune 
Haslev Festdage ansøger om støtte a kr. 200.000 til Haslev Festdage 2023. 
 
Som det gælder for indsatsen fra de frivillige, ligeså gælder det for støtte, sponsorater og legater: 
uden disse ville festdagene ikke kunne gennemføres. I den sammenhæng har de lokale politikere i 
Faxe Kommune via tildelt støtte, som vi har været meget glade og stolte over at modtage, været 
en afgørende faktor. Med den kommunale støtte er der flere forhold, der lykkes: 

 Festdagene kan holde de lave billetpriser, som kommer et væsentligt antal borgere til gode 
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 Festdagene har kunne generere et overskud, der efterfølgende er 
uddelt til andre gode formål og initiativer 

 
Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at Festdagene som non-profit organisation, der skal dele 
ethvert overskud ud, er fritaget for momsbetaling. Jf. regler, som er udlagt af Skattestyrelsen, er 
det det dog en betingelse for momsfritagelsen, at der rent faktisk laves et overskud, som kan vise, 
at der er tale om et bæredygtigt arrangement. Hvis Festdagene ikke kan præstere et overskud, vil 
vi ikke blive momsfritaget, og det er afgørende for arrangementets eksistens. Derfor er fortsat 
støtte fra Faxe Kommune af stor væsentlighed. 
 
Med ansøgningen håber bestyrelsen på et positivt svar.  
 
På vegne af bestyrelsen i Haslev Festdage og med venlig hilsen 
 
Klaus Øvre Bentsen 
Bestyrelsesmedlem  
 


