
KU-S-08 – Trapholtfonden. Langsigtet sikring af bygningerne 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Kulturpolitik  

Vedtaget: ................................ Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Lisbet H. Lambert 

Tlf. nr.: ..................................... 20207393 

E-mail: ..................................... lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Trapholtfonden fik i 2004 overdraget museumsbygningerne på Trapholt. Fonden stiller bygningerne veder-

lagsfrit til rådighed for museet, og har som formål at yde økonomisk og anden støtte til Trapholt og sørge for 

at bygningerne fremstår pæne og velholdte. 

 

Bygningerne blev indviet i 1988 og er således nu mere end 30 år gamle. Trapholtfonden har i den forbin-

delse fået udarbejdet en bygningsvurdering og et budget for udgiftstendenser de kommende 10 år. Byg-

ningsvurderingen er udarbejdet, efter at de akutte renoveringsarbejder vedrørende vandskader er udbedret i 

2020 ved hjælp af et særtilskud fra Kolding Kommune på netto 2 mio. kr. 

 

Trapholtfonden modtager et årligt ordinært tilskud fra Kolding Kommune på 1,6 mio. kr.  Tilskuddet skal gøre 

det muligt at overholde de forpligtelser, der blev aftalt i forbindelse med det oprindelige gavebrev fra Gustav 

J. Lind, herunder betaling af ejendomsskatter, forsikringer, vedligehold af bygninger og et årligt tilskud til mu-

seets udvikling på 270.000 kr. 

 

Trapholtfonden anfører, at den siden overtagelsen af bygningerne i 2004 har anvendt meget store beløb på 

udbedring af tag og lofter, og at det af den nyligt udarbejdede bygningsvurdering fremgår, at der også i de 

kommende år er behov for betydelige ressourcer til bl.a. nyt tag. Fonden vurderer derudover, at løbende re-

duktioner af tilskuddet har sat økonomien under pres, så de økonomiske ressourcer er udtømte og dermed 

hæmmer fondens mulighed for at leve op til sit formål. 

 

Det kan betyde, at bygningerne på længere sigt ikke kan holdes i forsvarlig stand, og at der fremover vil fore-

komme flere akutte skader, som den nylige vandskader der i 2020 krævede et ekstraordinært kommunalt 

tilskud. 

 

Fonden vurderer, at der er behov for et årligt løft af tilskuddet på 500.000 kr. 

 

Forslaget understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”Kultur som løftestang”.  

 


