
Forberedelse til
WEBINAR: Covid-19 og Events

Vi vil bruge Microsoft Teams til dette Webinar.
Sørg for din computer er klar ved at trykke på linket Deltag i 
Microsoft Teams-møde. 
Du kommer direkte ind i begivenheden via dette link. 

Brug headset for den bedste lydoplevelse. 
Sørg for at din egen mikrofon er på mute OG at dit webcam er slukket. 
Vi er rigtig mange deltagere samlet til denne begivenhed ☺

Deltag i begivenheden 5-10 minutter før tid. Dette giver dig mulighed for at få 
styr på teknikken på din egen computer. .  

Gør dig komfortabel ☺
Fyld kaffekoppen op og hent en småkage. 
Sørg for at du har pen og papir så du kan notere eventuelle 
spørgsmål. 

Har du udfordringer med at tilgå begivenheden via linket, bedes du skrive en mail til: lisbeth.zoellner@roskilde-festival.dk som vil hjælpe dig med IT-Support 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QzNTA4NWItYTk4Yy00N2M4LWE1ZDYtYzRlMGUzZmE4MWNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214072fa1-cc6a-4d9b-bf7f-17f2697033e7%22%2c%22Oid%22%3a%22a9a6c2d3-3bb0-4f0b-aa0f-da1a83aef470%22%7d
mailto:lisbeth.zoellner@roskilde-festival.dk


VELKOMMEN TIL 
WEBINAR: Covid-19 og Events

Vi starter kl. 13:00 ☺

Husk at mute din mikrofon 
og slukke dit kamera



Coronavirus og koncertarrangører
Michael Folmer Wessman, Medlemsansvarlig i Dansk Live



De næste 45 minutter
Kort status på situationen

Hvordan forholder jeg mig til de juridiske konsekvenser?

Hvad bliver de praktiske konsekvenser?



Situationen
Forbud mod større arrangementer >1.000 deltagere (6. marts)

Forbud mod mindre forsamlinger >100 deltagere (lovhjemmel fra 17. marts) 

Forbud mod små forsamlinger >10 personer (18. marts)

DK lukket ned frem til udgangen af marts!



Hjælpepakker
Kompensationsordning til aflyste arrangementer

Forlængelse af betalingsfrister for moms og skat

Garantiforordning for nye lån

Trepartsaftale om lønkompensationsordning

Sygedagpengeforhold

Støttepakke til små og mellemstore virksomheder

Spørgsmål angående udbetalte tilskud (Statens Kunstfond)



Kompensationsordning
Tab af indtægter fra billetsalg

Honorar til kunstnere

Salg af mad/drikkevarer og merchandise

Reklameindtægter mv.

Gælder over >1.000 deltagere / >500 v. udsatte målgrupper



Kompensationsordning
Behov for 

• Udvidelse

• Forlængelse

”Arrangører (med aktiviteter i de kommende måneder) bør allerede nu udvise 
ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne.”



Hvor lang tid tager det?
Forår 2020: 1. bølge (marts-maj)

Sommer2020: (?)

Efterår 2020: 2. bølge

Mentale og praktiske skæringsdatoer ift. deadlines. (1. april/Påske…)

→ Sundhedsstyrelsen: COVID-19 Risikovurdering, strategi og tiltag ved 
epidemi i Danmark (10. marts)



Risikofaktorer
Krav til eller behov for flytning eller aflysning

Ændrede myndighedskrav til afvikling

Leverandørkonkurs eller leverandørsvigt pga. mangelsituation

Frygt og sygdom blandt gæster, frivillige og nøglemedarbejdere

Aflysning fra artister, sponsorer og samarbejdspartnere

Godkendelser og infrastruktur, der ikke kan færdiggøres i tide

Tab af image på grund af dårlig håndtering



Hvad gør Dansk Live?
Indledende brandslukning → ser nu længere fremad!

Dialog med arrangører om konsekvenser, behov og handlemuligheder 

Information til medlemmer (FB, hjemmeside, webinar mv)

Undersøgelse af økonomiske konsekvenser

Videre myndighedsdialog om udfordringer og løsninger

Styrket juridisk bistand

Konkrete værktøjer (Risikovurdering og krisestyring)

Back-on-track



Webinar
19. marts 2020
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Force majeure er ikke et entydigt begreb, så det skal 
vurderes konkret. I er forskellige
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• Midlertidig hindring, der var ukendt på aftaletidspunktet. Epidemi er som udgangspunkt
omfattet.

• Afhænger af, om det er aftalt, hvad begrebet dækker over og konsekvensen af det. Det er
ikke den ”rene” aflysningsbestemmelse.

• Afhænger af typen af aftale eller kontrakt. Hvem er parterne, og hvad er konsekvenserne? 
Kunstneraftaler, Leverandører, Sponsorater, Billetter.

• Afhænger af de konkrete behov hos de enkelte aftaleparter.

• Det er ikke hele aftalen, der falder bort. Det er alene den/de dele, der ikke kan opfyldes.

• Hvornår kan og skal man påberåbe sig force majeure? Inden unødigt tab OG så snart man
ved, at det bliver relevant, men KUN når det er sagligt. Det sidste kan godt være opfyldt ift.
vanskeligheder med leverancer, opbygning, hænder mv. og altså ikke kun i forhold til
myndighedernes meldinger.



www.siriusadvokater.com Tlf. 8888 8585

Billetter, skal man refundere? Husk der også her kan være 
særlige bestemmelser
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• Hvis der er myndighedspåbud om aflysning? Ja, men du kan få støtte.

• Hvis der er anbefaling, og man aflyser? Ja, men rammerne kender vi så ikke endnu for at
sende en regning videre.

• Hvis billetkøber ikke har lyst med de risici, som der er på arrangementstidspunktet? Nej.

• Kan man tilbyde ombytning, andet arrangement eller noget tredje? Altid! Men hvis
køberen ikke vil acceptere, så kan I have en udfordring.

• Kan en køber kræve mere end billetprisen? Gebyr? Hotel, der er bestilt uden
afbestillingsmulighed? Skuffede forventninger?



www.siriusadvokater.com Tlf. 8888 8585

Kunstnere, leverandører og sponsorater
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• Hvad betyder det for de allerede indgåede aftaler? Find dem frem og få dem gået
igennem.

• Hvad betyder det for de fremadrettede aftaler? Corona (Covid 19) er ikke
længere en uforudset situation.

• Pas derfor på og få det reguleret – både hvornår der kan hæves og
konsekvenserne ved ophævelsen.

• Flerårige aftaler, der allerede er indgået. Man må forsøge at få resten af aftalen
til at holde. Det er ikke alt eller intet.



www.siriusadvokater.com Tlf. 8888 8585

Tab
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• Hvem kan få dækket tab? Jer, eller jeres aftalepartner eller jer begge? Nu bliver det juridisk.
Udgangspunktet ved force majeure er ingen. I skal dog lære lidt om:

o Hjemmel
o Negativ kontraktsinteresse
o Positiv opfyldelsesinteresse
o Retsmisbrug – en ting er at have ret, men noget andet er at misbruge den

• Hvornår kan I få dækket kompensation via kompensationspuljen? Det ved ingen fuldt ud –
ansøgningsmulighed åbner i morgen, men der er nogle hjørneflag:

o Væsentlig ændring af arrangementet, hvad er det? Størrelse, venue, dato.
o Tab – der er vi i samme udfordringer som ovenfor. Man må lave en tabsopgørelse og

sende ind med det dokumentation, som man har.
o Hvad er tabsbegrænsning? En god og saglig vurdering. Man må ikke være ”rar”. Det er

en juridisk vurdering.
o Man kan godt flytte et arrangement og stadig have et tab.

• Hvad betyder det for jeres offentlige støtte, rammemål m.v.? Udgangspunktet er nok, at vi
må se tiden an, men at I kan forvente velvillighed.



www.siriusadvokater.com Tlf. 8888 8585

Andre forhold (som vi ikke når ind på)
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• Medarbejdere

o Hjemsendelse med og uden løn
o Arbejdsfordeling
o Sygedagpengerefusion
o Ferievarsling

• Lejefritagelse?

• Generalforsamlinger, hvis I skal det i denne periode.

• Forsikring – har I selv dækning for dele af tabet? Har jeres aftaleparter?



Pernille Backhausen

Pernille Backhausen
Partner · advokat (H) · 
T +45 88 88 85 02
M +45 40 34 23 64
E pb@siriusadvokater.dk

Kontakt
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RF Experience sætter den unikke viden 
og erfaring fra Roskilde Festival i spil. 
Vi hjælper andre med at skabe og 
understøtte events, der vil engagere 
sine deltagere – uanset om det er med 
demokrati og fællesskab, musik og 
kunst, mad eller bæredygtighed
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Nedbrud i planlægning
• Medarbejderes udfordringer ved arbejde hjemmefra
• Leverandørers udfordringer ved arbejde hjemmefra
• Samarbejdspartneres udfordringer ved at arbejde hjemmefra

• Ekstra arbejdsbelastning 
• Sygdom
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Leveranceudfordringer
• Har din leverandør varerne?
• Kan varerne leveres?
• Er din leverandør i fare for konkurs? 
• Hæver din leverandør priserne?
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Opbygningsvanskeligheder
• leverancer
• Sygdom
• Nedlukning i samfundet
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Øgede krav / behov
• Krav fra myndigheder
• Forventninger fra samarbejdspartnere
• Forventninger fra gæster
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Smittespredning
• Medicinske udfordringer
• Fokus fra medier
• Risiko for gæster
• Bortvisning af syge
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Udeblivelse
• Frygt fra gæster
• Frygt fra ansatte
• Frygt fra samarbejdspartnere
• Afbud fra artister
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Aflysning 
• Påbud fra myndigheder
• Egne udfordringer
• Manglende leverance

• Point of no return
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Offentlig image 
• Samarbejde med lokalsamfund
• Image i medier
• Samarbejde med andre 
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Kontakt

Morten Therkildsen
Sikkerhedschef
M: 2633 5332
E: MT@RFexperience.dk



VELKOMMEN TIL 
Webinaret er slut

Tak for i dag ☺

Eventuelle spørgsmål kan sendes på safety@rfexperience.dk. 
Vi samler op og sender svarene til jer

mailto:safety@rfexperience.dk

