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Viborg Teater søger om kommunal garantistillelse.
Viborg Teater står over for en større renovering i 2021. Renoveringen forventes påbegyndt primo
maj 2021 og afsluttet ultimo oktober, men da teatret er en fredet bygning skal den samlede
renovering godkendes af Slots- og kulturstyrelsen. Denne proces er i fuld gang via renoveringsprojektets arkitekter, C.F. Møller Architects i Aarhus. Det samlede renoveringsprojekt er budgetteret til 17, 5 millioner kr. Teatrets bestyrelse har søgt private fonde om støtte til projektet og har
fået tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (10 mio. kr.), Augustinus Fonden (5 mio. kr.)
og Anders Brøndums Velgørende Fond (2,5 mio. kr.).
De forskellige renoveringsopgaver udbydes i fagentrepriser med bemærkning om, at opgaven kan
ændres såfremt beløbsrammen ikke er overholdt. Renoveringsopgaven består af nogle restaureringsopgaver samt bl.a. fornyelse af indgangsparti, fornyelse af stole mv i teatersalen og på
balkoner, fornyelse af toiletter (herunder etablering af handicaptoilet, opmaling over alt i huset,
fornyelse af garderober og belysning i foyerer samt fornyelse af skuespil-faciliteterne.
Projektet styres af en projektgruppe med 2 arkitekter fra C.F. Møller Architects og lokalt med
teatrets formand Uffe Steffensen og medlem af bestyrelsen Lars Munkøe.
Projektmidlerne udbetales ratevis og sidste rate på 10 procent af Louis-Hansen Fondens bevilling
udbetales når projektet er afsluttet og der foreligger et regnskab. Sammenholdt at refusion af
moms jo sker bagud betyder det, at Viborg Teater har et likviditetsproblem sidst i projektet på op
mod 2 mio. kr. indtil projektet helt er afsluttet og regnskab udarbejdet. Af vedlagte likviditetsbudget er problemet anskueliggjort. Der kan naturligvis opstå variationer med hensyn til, hvornår
fakturaer udstedes/forfalder, men der er behov for en gardering i perioden.
Vi har drøftet sagen med teatrets bank, Nordea, der har tilbudt at stille en kreditfacilitet på op til 2
mio. kr. til rådighed i nogle måneder frem til årets udgang, men under forudsætning af, at der af
Viborg Kommune gives en garantistillelse for beløbet, idet teatret ingen mulighed har for selv at
stille sikkerhed. Vi ansøger således Viborg Kommune om garantistillelse på 2 mio. kr. over for
Nordea.
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