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Frederiksberg, den 2. september 2020 

 

 

 

FRBDAGE hos START 

Foreningen START! Frederiksberg ansøger herved om, at FRBDAGE forankres foreningsmæssigt 

hos Foreningen START! Frederiksberg med virkning fra 1. januar 2020.   

 

Visionen 

START! Frederiksberg overtager pr.1 januar 2021 den koordinerende rolle for FRBDAGE i byens 

gader. Det sker som en del af en større strategi, om at påbegynde et kulturelt bylivsagentur for 

og på Frederiksberg med respekt for byens egenart og mangfoldighed.  

 

FRBDAGE er en sommerbyfest, der forløber sig over tre dage - fredag, lørdag og søndag. Lørdag 

er den mest aktive, hvor gader og pladser lukkes af for at give plads til udendørs boder, 

foreninger, underholdning og andre festligheder. Det har hidtil været Frederiksberg Erhverv, der 

har varetaget denne opgave, og forslaget indebærer, at FRBDAGE forankres foreningsmæssigt 

hos START! Frederiksberg med udgangspunkt i det tætte samarbejde med Frederiksberg 

Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling. 

  

Det gøres med en vision om at løfte FRBDAGE som event samt øge samarbejdet med 

Frederiksberg Kommune. Derudover ses FRBDAGE som én begivenhed ud af flere, der kan 

indtænkes i et såkaldt bylivsagentur. 

 

FRRBDAGE er byens fest, hvor mangfoldigheden er i centrum. Det er i løbet af de dage, at 

Frederiksbergs kulturliv møder idrætslivet, og foreningslivet møder erhvervslivet, etc. Den ånd 

skal viderføres og udbygges i de kommende FRBDAGE, som følger begivenhedens udvikling 

gennem de senere år.  

 

Det er essentielt, at Frederiksbergs borgere og besøgende oplever en hyggelig dag, hvor der både 

er aktiviteter for store og små, unge og gamle, aktive og ikke aktive. Der vil således blive 

inviteret til både sportsaktiviteter, madoplevelser, foreningsboder, loppemarkeder, mv. Det hele 

bakket op af musik fra scener placeret rundt på byens lejlighedsvist lukkede gader og pladser.  

 

Det er START! Frederiksbergs vision, at FRBDAGE skal have lov til at udvikle sig i den retning, 

som det allerede er påbegyndt i løbet af de sidste 3 år, hvor FRBDAGE er vokset i takt med flere 

kulturaktørers deltagelse, hvorved kultur- og fritidsaktiviteterne i de sidste par har været 

motoren i den positive udvikling hos FRBDAGE i samspil med butiks- og erhvervsliv.   

 

START! Frederiksberg har en vision om, at dette arbejde bevares og udbygges. Dvs. der ikke vil 

blive udelukket noget eller nogen i det indhold og/eller aktører, som allerede er en del af 
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FRBDAGE. Der vil derimod blive arbejdet på at fasteholde og udbygge samarbejdet med butikker 

og erhvervsliv, hvilke er nogle vigtige medspillere i begivenheden.  

 

Derudover vil der blive åbnet op for flere kreative og eksperimenterende indslag og aktører i 

begivenheden. Der kan eksempelvis tænkes i at invitere en større grad af iværksættere og 

kreative erhverv med, som dermed kan vise eget design og projekter frem. Her tænkes f.eks. på 

erhverv, der er specialiseret i byrumsarkitektur, som kan lave showrooms i byrummet, det kunne 

være folk, der er specialiseret i bæredygtighed, hvor de kunne fremvise opfindelser, det kunne 

være grafikere/visuelle erhverv osv. 

 

I forlængelse af visionen om at iværksætte et bylivsagentur i START! Frederiksberg, vil der på 

sigt blive oprettet samarbejde og partnerskaber med flere af byens kulturelle aktører. Herunder 

div. kommunale kulturinstitutioner, erhvervsliv og forenings-, musikaktører, fritidsforeninger mv. 

På den måde vil det være muligt at etablere samarbejde og partnerskaber, der rækker ud over 

FRBDAGE. Dette kan medføre flere kreative tiltag og initiativer på tværs af både faglighed og 

interesser samt spredt ud over hele året – og ikke blot til tre dage om året.  

 

START! Frederiksberg har en lang tradition for at bruge byens rum til at afholde arrangementer 

og kulturelle aktiviteter. Det er derfor nærliggende, at det netop er START! Frederiksberg, der 

overtager rollen som koordinator for lørdagens program af FRBDAGE i tæt partnerskab med 

Frederiksberg Kommune.  

 

START! Frederiksberg har allerede et godt samarbejde med Frederiksberg Kommunes Kultur og 

Fritidsafdeling, hvilket gør overdragelsen enkel og smidig. Det forventes ligeledes, at det gode 

samarbejde lægger grobund for en frugtbar udvikling af FRBDAGE.  

 

De senere år er FRBDAGE blevet en større aktivitet med mange tusind besøgende og flere 

hundrede aktiviteter. Ved at overdrage FRBDAGE til START! Frederiksberg, bliver det muligt at 

viderudvikle begivenheden i den positive retning med nytænkning og gode frivillige kræfter. 

 

Forankring hos START! Frederiksberg 

Såfremt forslaget imødekommes, vil START forankre FRBDAGE organisatorisk i vores sektion for 

Musik & Events. Denne sektion ledes af STARTs musikchef Victor Aalund, der i de sidste 3-4 år 

har forestået det praktiske koordineringsarbejde med FRBDAGE med kontakt til butikslivet, 

kulturaktører og Frederiksberg Kommune.  

 

Victor Aalund vil, såfremt forslaget imødekommes, forestå de praktiske arbejds- og 

koordineringsopgaver som hidtil mht. FRBDAGE i tæt partnerskab med Frederiksberg Kommune.  

 

START! Frederiksberg har god erfaring med lignende særskilt aftale i den eksisterende drifts- og 

brugsretsaftale vedrørende Frederiksberg Kommunes musikfaciliteter, der både indeholder ansvar 

og pligter med råderum for egenforvaltning inden for aftalens mål og intentioner. 

 

START foreslår, at der laves en særskilt partnerskabsaftale med Frederiksberg Kommune, der 

indeholder ansvars- og opgavefordelingen mellem START og Frederiksberg Kommune, der 
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skitserer rammerne for partnerskabet med respekt for, at den budgetmæssige ramme, som hidtil, 

fastsættes af Frederiksberg Kommune.  

 

Partnerskabsaftalen foreslås at være 1- eller 2-årig med evaluering fra både forening og 

Frederiksberg Kommune med mulighed for videreførelse.  

 

START! Frederiksberg er indforstået med, at den budgetmæssige ramme til FRBDAGE er adskilt 

fra STARTs almindelige drift og økonomi, og at der i en partnerskabsaftale med Frederiksberg 

Kommune udformes en øremærket økonomisk ramme for aflønning af den koordinerende for 

Victor Aalund, der rammemæssigt tilsvarer tidligere års rammer for FRBDAGE.   

 


