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04-03-2021 

IDA Furesø-Egedals bestyrelses beretning for 2020 

1. Indledning 
Furesø-Egedal har som alle andre været påvirket af Corona. Nok har bestyrelsen ikke været smittet, men de fleste 

bestyrelsesmøder har været online. 

Over halvdelen af vore publicerede arrangementer blev aflyst enten af IDA eller af arrangementsstedet, så der har 

været et stort arbejde med at informere deltagerne og forsøge at flytte aflyste arrangementer. 

Derfor er antallet af arrangementer og deltagere meget mindre end forrige år. 

 

Der er mange tal og meget statistik i denne beretning. Tal lyver jo ikke, men man skal huske på at tallene afspejler 

gennemsnit for forskellige bestyrelsesmedlemmers måde at organisere arrangementer på. Så derfor er 

sammenligninger ikke altid retvisende. 

 

2. Geografi 
Furesø-Egedal er en afdeling i IDA Nordsjælland. Foruden Furesø-Egedal består IDA Nordsjælland af Hillerød 

afdeling og Øresund afdeling. Herudover er der en række faglige udvalg og specialudvalg.  I nord og vest grænser 

Furesø-Egedal op til Hillerød afdeling, i sydvest til IDA Sjælland og mod syd og øst til IDA København.  

 

Fig. 1: Regionsopdeling 
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Geografien mellem regionerne var oppe på et KUR-møde i året. Der var røster fremme om at inddrage Rudersdal i 

Region Nordsjælland, og Furesø-Egedal foreslog endvidere ”en vandret linje”, dvs. også at inddrage Ballerup, 

Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk. Regionen valgte dog ikke at fremsætte forslag om ændringer for 

Nordsjælland. 

 

3. Ledelse 
Afdelingen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, nemlig Inge Munch, Jens R. Rasmussen (formand), Kamilla 

Emde (næstformand), Marie Louise Esbech, Ole Gammelgaard og Tue Bertelsen (kasserer). Herudover fik vi stor 

hjælp af vores observatør Stig Skødt. 

Vi holdt 7 bestyrelsesmøder i 2020, hvor vi aftalte, hvorledes afdelingen skulle ledes, og hvilke aktiviteter vi skulle 

arrangere.  

 

4. Medlemmer 
Furesø-Egedal har 3.274 medlemmer, hvilket er en stigning fra 2019 på 60 medlemmer svarende til 2 %. Af 

medlemmerne er 94 % færdiguddannede og 6 % studerende. Medlemsstigningen dækker over en stigning i antal 

kandidater på 54 og en stigning i antal studerende på 6. 

 

 
Pr. 31-12-2020: Medlemmer Kandidater Studerende I alt 

 

 
124140 Furesø-Egedal Afdeling 3.092 182 3.274 

 

        

 
Figur 2: Medlemmer 

 

Aldersmæssigt har vi den klassiske normalfordeling for medlemmerne. I forhold til 2019 er der dog en anelse flere i 

alderskategorien 16-39 (+1,5 procentpoint), mens antallet over 60 er en anelse mindre (-0,3 procentpoint).  

            

 Pr. 31-12-2020: Aldersfordeling 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99  

 124140 Furesø-Egedal Afdeling 0,4 % 10,1 % 22,6 % 21,6 % 22,2% 11,1 % 8,5 % 3,4 % 0,2 %  
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Fig. 3: Medlemsaldersfordeling 

Og ser vi på, hvem det er, der kommer til arrangementerne, ja så har seniorerne fortsat overvægt. Men der er sket en 

kraftig forskydning mod yngre deltagere. I forhold til 2019 er der således 8,0 procentpoint flere under 40 år og 12,2 

procentpoint færre over 60 år, der tilmelder sig vores arrangementer. 

            

 
Pr. 31-12-2020: Medlemsdeltagelse i arr. 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89   

 
124140 Furesø-Egedal Afdeling 0,1 % 7,3 % 17,8 % 12,4 % 17,4 % 16,4 % 23,3 % 5,3 % 

 

 

 
Fig. 4: Arrangementsdeltageres alder 

 

5. Arrangementer 
Vi vælger arrangementer efter det vi ved, eller det vi tror, vores medlemmer efterspørger. Der er således ingen 

kulturel barriere, arrangementerne skal leve op til. Mange idéer til arrangementer kommer, når deltagerne til et 

arrangement efterfølgende evaluerer dette og i bemærkningsfeltet kommer med forslag til nye arrangementer. Og 

da vores medlemmer er forskellige, er det vi tilbyder også meget forskelligt. 

 

Vores arrangementer i 2020 omfatter alt lige fra virksomhedsbesøg til revyer, kunstudstillinger, biografbesøg, 

teater, musical, operabio, gokartkørsel, vindmøller, foredrag, skiløb, motionsløb, museumsbesøg, stand-up, 

chokolade m.v. – alt sammen med guider og med socialt samvær af hensyn til at styrke og at fremme netværk.  
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De 185 arrangementer, vi stillede til rådighed, er en stigning på 36 arrangementer (24 %) i forhold til 2019. I øvrigt 

samme stigning som året før! Stigningen skyldes dels, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har lavet flere 

arrangementer end tidligere og dels, at coronaaflyste arrangementer er forsøgt gentaget med håb om, at ikke også 

gentagelsen blev coronaaflyst. 

 

Ansvaret for at lave fodboldarrangementer i Right-To-Dream Park (5 arrangementer i 2020) er officielt og 

økonomisk henhørende under Arrangementsudvalget i regionen, men det er Furesø-Egedal, der står for 

arrangementerne og laver alt arbejdet, hvorfor de er talt med i de 185. 

 

En liste over alle publicerede arrangementer kan ses i bilag 1. 

 

Corona og IDAs coronaregler har betydet, at knapt 60 % af de publicerede arrangementer måtte aflyses     . 

Arrangementer i 2020 Antal Procent 

  Afholdt 76 41 % 

  Aflyst 109 59 % 

  I alt 185 100 % 

 

 
Fig. 5: Afholdte og aflyste arrangementer 

 

I forhold til 2019 udbød vi 36 flere arrangementer, men havde pga. coronaaflysninger næsten 2.300 færre 

deltagere med end året før. Af de publicerede arrangementer blev 92 udsolgt (50%), og disse havde i alt 415 

deltagere på venteliste. 
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Fig. 6A: Deltagere i afholdte arrangementer 

 

 
Fig. 6B: Udsolgte arrangementer 

 

Belægningsprocenten var (med 72 %) 3 procentpoint større end i 2019. Antallet af pladser var dog meget mindre 

(655), hvilket igen skyldes, at - pga. Corona - blev kun få fodboldarrangementer publiceret – og netop 

fodboldarrangementer har altid 100 pladser pr. gang. 

Udnyttelsesgrad af publicerede arrangementer  Antal  Procent 

  Pladser til rådighed 5.904 100 % 

  Solgte pladser 4.266 72 % 

 Usolgte pladser 1.638 28 % 

  Ventelistepladser 415 7 % 
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Udnyttelsesgrad af afholdte arrangementer  Antal  Procent 

  Pladser til rådighed 2.588 100 % 

  Solgte pladser 2.184 84 % 

 Usolgte pladser 404 16 % 

  Ventelistepladser 233 9 % 

 

 
Fig. 7: Pladser ved afholdte arrangementer 

I gennemsnit har et afholdt arrangement 29 deltagere med en lille overvægt af ledsagere. Når antallet af ledsagere 

er lidt større end antallet af medlemmer, skyldes det, at vi har lavet ekstra mange børnearrangementer. En 

børnebio med mor, far og 2 børn giver således tit 1 medlem og 3 ledsagere. 

På afholdte arrangementer var der i snit 3 personer på venteliste.  

Evalueringen er den samme som i 2019, nemlig 9,2. (IDA siger dog 9,3, fordi de ikke har fodbold med, som havde 

et arrangement med karakter 1 og et andet arrangement uden karakter)! 

 

Gennemsnit for afholdte arrangementer  

Pladser til rådighed 34 

Medlemmer 14 

Ledsagere 15 

Deltagere på venteliste 3 

Evaluering 9,2 
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Fig. 8: Gennemsnit for afholdte arrangementer 

84 % af vore arrangementer ligger uden for arbejdstiden (enten i weekenden eller på hverdage efter kl. 16), så 

”arbejdsramte” medlemmer ikke er afskåret fra at deltage. At nogle – og i vores tilfælde 16 % – ligger på hverdage 

i arbejdstiden kan ikke undgås, da visse besøg kun tilbydes inden for normal arbejdstid – typisk virksomhedsbesøg. 

Procentvis er antallet af arrangementer inden for hhv. uden for arbejdstiden nøjagtig det samme som i 2019. 

Arrangementer publiceret - ift. arbejdstid I alt Procent 

     Weekend eller arbejdsdag efter kl. 16 156 84 % 

     Arbejdsdag før kl. 16 29 16 % 

I alt 185 100 % 

 

 

Fig. 9: Publicerede arrangementer inden for og uden for arbejdstiden 

Når vi så alle? Nej – det gør vi ikke!  

IDA bruger begrebet ’førstegangsdeltagere’, som angiver hvor mange forskellige IDA-medlemmer, der har deltaget 

i årets løb. I 2018 hævede vi det tal med 18 % fra 612, og den tendens fortsatte med en forøgelse på 41 % i 2019. 

Grundet coronaaflysninger, hvor over halvdelen af vore arrangementer blev aflyst, er antallet af 

førstegangsdeltagere naturligvis faldet – nemlig med 36 % til 649.      

Og da vi har knapt 3.300 medlemmer, lyder 649 jo ikke af ret mange. Og så inkluderer tallet også deltagere uden 

for Furesø-Egedal, mens det ikke inkluderer vores fodboldsarrangementer (som ganske givet ville have trukket 

tallet endnu mere op). 
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Men dem, der deltager i Furesø-Egedals arrangementer – ligegyldig hvor de bor/arbejder, deltager i gennemsnit i 

1,6 arrangement hos os. Og det er et godt tegn, at gengangerraten er høj, altså at alle medlemmer i gennemsnit 

kommer til knapt 2 arrangementer, så deres deltagelse ikke er en enlig svale. Det skyldes formentlig, at vi har 

arrangementer, der spænder vidt og som værdsættes.  

For børnefamilier har vi succes med børnebio, børneteater og familieudflugter i weekenden. For de teknisk 

interesserede har der været nogle virksomhedsbesøg, og de klassisk interesserede har nydt godt af opera og 

kunstudstillinger, mens de yngre har deltaget i motionsløb, gokart og stand-up comedy m.m.  

IDA-medlemmer  

’Førstegangs’-deltagere 649 

Gengangerrate 1,6 

 

 
Fig. 10: IDA-deltagere 

 

6. Økonomi 

Når man ser på, hvordan vi forvalter jeres penge, er der visse nøgletal, der skal overholdes. Fx må udgifter til 

administration højst udgøre 50 kr./medlem – vi brugte 6 kr. Vi må højst give 200 kr. i tilskud til medlemmer, der 

deltager i et arrangement – her gav vi i snit 101 kr. Og endelig må driftsudgifterne, som procentdel af de samlede 

udgifter, højst være 40 % - vores var 9 %. Vi har således på alle punkter - ikke bare overholdt knap og nap – men er 

et pænt stykke fra de øvre grænser for forbrug af medlemmernes kontingentkroner.  

Når tilskuddet pr. tilmeldt IDA-medlem ’kun’ blev 101 kr. mod 128 kr. i 2019, skyldes det først og fremmest, at vi, 

som ovenfor skrevet, har nedsat driftsudgifterne med over 11.000 kr. Og da vi budgetterer det enkelte 

arrangement til maks. at give et underskud/tilskud pr. IDA-tilmeldt på 200 kr. – og da deltagerantallet er 

varierende, og vi budgetterer forsigtigt, vil vi aldrig totalt set nå 200 kr. Samtidig er vi meget opmærksomme på, 

hvad de enkelte arrangementer har kostet, og lærer af evt. fejlbudgetteringer. Endelig skal driftsudgifterne også 

inkluderes i de 200 kr. Men måske har vi været lidt for forsigtige med at bruge medlemmernes penge, men til 

gengæld har vi kunnet gennemføre flere arrangementer      . 
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Endelig skal det nævnes, at det tilskud, vi har fået – og som bestemmes af Regionsrådet – er steget fra 267 kkr. i 

2019 til 345 kkr. i 2020, hvilket er hovedårsagen til, at vi kunne lave 24 % flere arrangementer for medlemmerne. 

 

 Udgifter IDA-krav IDA-FE 

Udgifter til administration pr. medlem <= 50 kr.    6 kr. 

Tilskud pr. tilmeldt medlem <= 200 kr. 101 kr. 

Driftsudgifter/samlede udgifter <= 40 %    9 % 

Fig. 11: IDAs krav til økonomi og Furesø-Egedals opfyldelse heraf 

Kassereren vil komme ind på detaljer i økonomien. 

 

7. Nøgletal opgjort af IDA 

Sammenligner vi os med de andre enheder i IDA Nordsjælland ligger Furesø-Egedal helt i top med flest afholdte 

arrangementer (74) og højest deltagerantal (2.152).  

Og vi ligger i den øverste ende vedrørende kvalitet 9,3, førstegangsdeltagelse 649, tilmeldte medlemmer 1.060 og 

gengangerrate 1,63. 

Et punkt, hvor vi ikke ligger i top, er medlemsraten – dvs. forholdet mellem antal IDA-tilmeldte og antal deltagere. 

Her kan vi ikke konkurrere med de faglige enheder, da disse som oftest ikke tillader, at der tages ledsagere med til 

deres arrangementer. Vi er derfor nede på 0,49 mod et gennemsnit i regionen på 0,66. 

Alle nøgletal er vist i bilag 2. 

 

8. Afslutning 
Alt i alt har 2020 været et frygteligt år for både medlemmer og bestyrelse. Mange arrangementer er blevet aflyst 

og nogle med meget kort varsel, hvorfor bestyrelsen måtte kontakte de tilmeldte, måtte forsøge at gentage 

arrangementet på et senere tidspunkt – men også her var der arrangementer, som blev aflyst 2 gange og måtte 

flyttes nok engang. Og når et arrangement skal flyttes, kræver det ofte aftale med 4 parter, nemlig stedet, fx et 

museum, med guiden, med restauranten og med familien! 

 

Vi har heldigvis mange produktive medlemmer i bestyrelsen, som med ukuelig optimisme har kløet på med at lave 

arrangementer i 2020. Sidst på året under den 2. store coronanedlukning indtrådte dog en vis afventende holdning 

mht. arrangementer i første kvartal 2021 – da flere ville se tiden an for ikke fortsat at skulle aflyse og flytte 

arrangementer i et væk. 

 

Arbejdet i bestyrelsen har været præget af godt samarbejde. Selvfølgelig er vi ikke enige i alt – men netop det giver 

os så en bredde i holdninger og gør, at vi er gode til at indgå fælles aftaler og lave forskellige slags arrangementer. 

Jeg vil derfor afslutningsvis takke alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 
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Bilag 1 Publicerede arrangementer med deres evaluering (0-10)  

 Arrangementer uden evaluering er som oftest aflyste arrangementer  

   

Alkoholsmagninger  

 Rundvisning og smagning på Rom/Gin Distillery i Roskilde 9,4 

 Vesterbro en torsdag aften - drinks og charcuteri  

 Vinsmagning: Frankrig mod resten af verden  
Biografforestillinger  

 BIO: "Dark Waters" autentisk baseret drama i Værløse Bio 9,8 

 BIO: "De forbandede år" med eller uden spisning i Værløse bio 9,7 

 BIO: "En helt almindelig familie" - autentisk baseret film i Værløse Bio  

 BIO: "Erna i krig" i Værløse Bio med ELLER uden spisning  

 BIO: "James Bond - No time to die" i Værløse Bio  

 BIO: "Krudttønden" autentisk baseret drama i Værløse Bio  

 BIO: "Madklubben" i Værløse Bio med ELLER uden spisning 9,7 

 BIO: "Mit tunesiske eventyr" i Værløse Bio med spisning 9,8 

 BIO: "Retfærdighedens Ryttere" på Zentropa  

 BIO: "Sangklubben" i Værløse Bio med spisning  

 BIO: "Sangklubben" i Værløse Bio med spisning  

 BIO: "Sangklubben" i Værløse Bio med spisning 9,6 

 BIO: "The Farewell" i Værløse Bio med ELLER uden spisning 9,7 

 BIO: "The Specials" med eller uden spisning i Værløse bio 9,8 

 BIO: "Vores mand i Amerika" i Værløse Bio med ELLER uden spisning 9,5 

Bygningsbesøg  

 Besøg i Skuespillerforeningens Hus 9,8 

 Dragsholm Slot med efterfølgende 2-retters frokostmenu på slottet  

 Eremitageslottet  

 Få guided rundvisning på Københavns rådhus 9,9 

 Grundtvigskirken - med forudgående frokost  

 Hotel Kong Arthur- morgenmad efter neuro gastronomi-konceptet  

 Hotel Kong Arthur- morgenmad efter neuro gastronomi-konceptet 9,5 

 Hotel SP34 - rundvisning med efterfølgende Tapas  

 Hotel SP34 - rundvisning med efterfølgende Tapas 9,8 

 Hotel Villa Copenhagen- rundvisning  

 Hotel Villa Copenhagen- rundvisning  

 Jægerspris Slot med efterfølgende frokost 9,2 

 Kunst på Konventum (LO-skolen)   

 Lyngby Kirke - med forudgående spisning på Brdr. Prices Diner  

 Mariam Moskeen - den 1. moske med kvindelige imamer  

 Mærsk Tårnet - Kunstrundvisning med efterfølgende sandwich 9,5 

 Roskilde Kloster- rundvisning og efterfølgende middag  

 Roskilde Kloster- rundvisning og efterfølgende middag 8,7 

 

Rundvisning på "Hotel Ottilia" i Carlsberg bygningen + efterfølgende Wine Flights 
m/tapas  

 Valkendorfs Kollegium- rundvisning med efterfølgende spisning  

 Valkendorfs Kollegium- rundvisning med efterfølgende spisning 9,3 

Børnearrangementer  

 Alfons Åberg Børneteater - Farum Kulturhus 8,9 

 Alice i Eventyrland - Børneteater - Farum Kulturhus  

 BØRNEBIO: "Bølle på eventyr" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn 9,5 

 BØRNEBIO: "Familien Big Foot" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn  

 BØRNEBIO: "Far til Fire & Vikingerne" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn  

 BØRNEBIO: "Julemandens Datter 2" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn  

 BØRNEBIO: "Lassie kommer hjem" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn   
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 BØRNEBIO: "Luna og den magiske krystal" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn 9,8 

 BØRNEBIO: "Mulan" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn  

 BØRNEBIO: "Sonic The Hodgehog" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn 10,0 

 BØRNEBIO: "Spioner på Missioner" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn 9,5 

 BØRNEBIO: "Trolls på Verdensturné " i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn  

 BØRNEBIO: "Trolls på Verdensturné" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn 9,3 

 BØRNEBIO: "Trolls på Verdensturné" i Værløse Bio incl. sodavand og popcorn 10,0 

 Den grusomme historie om Medusas hoved, Børneteater - Farum Kulturhus  

 Folk og røvere i Kardemomme By - Bellevue Teatret - Klampenborg 9,6 

 Græshoppesalsa Børneteater - Farum Kulturhus  

 Hej Clown Børneteater - Farum Kulturhus  

 Hej Clown Børneteater - Farum Kulturhus  

 Hr. Skægs Hotel i Galaksen, Værløse 9,3 

 Juleevangeliet - Børneteater - Farum Kulturhus  

 Juletrolderier - Børneteater - Farum Kulturhus  

 Onkel Reje & Brille i Galaksen, Værløse 7,7 

 Peddersen og Findus - Rævejagt Børneteater - Farum Kulturhus 8,3 

 Rokkedyssegård familie arrangement 8,8 

 Storm over Ramasjang på Østre Gasværk Teater 9,2 

 Teater for børn og voksne - Vi magter det ikke! - Lørdag aften (inkl. rundvisning)  

 

Teater for børn og voksne - Vi magter det ikke! - Lørdag eftermiddag (inkl. 
rundvisning)  

 Værløse Børneteater - Den store nisseprøve 10,0 

 Værløse Børneteater - Mis med de blå øjne  

 Værløse Børneteater - Så du lyden? 8,0 

Foredrag   

 Farmaceut fortæller om vandprojekter i den store verden 7,0 

 Quiz - Mad og Milling i Farum Kulturhus  

 Spar penge på dit boliglån - Udnyt den historisk lave rente!  

 Spar penge på dit boliglån - Udnyt den historisk lave rente! 9,7 

 Stjernestunder på Folketeatret - kom tæt på Ellen Hillingsø  

 Stjernestunder på Folketeatret - kom tæt på Ellen Hillingsø   
Institutionsbesøg  

 Få rundvisning i Folketinget samt frokost i Snapstinget 9,4 

Koncert/sang-arrangementer  

 DR Pigekorets julekoncert  

 Jul på Dansk ... i Holmens Kirke    

 Krigen - Et musikalsk portræt med middag i Farum Kulturhus 9,0 

 Marie Key Solo i Galaksen Værløse med spisning 9,7 

 Nytårskoncert og Wienerbal i KB hallen - Danmarks Underholdningsorkester  

 Paul Potts Christmas Dreams - Trommen Hørsholm  
Museer/udstillinger  

 Anna Ancher ... på SMK   

 Anna Ancher ... på SMK   

 Anna Ancher ... på SMK    

 Christiansborg Slotskøkken + Luxus brunch på Nimb  

 Claus Johansen ... på Øregaard.   
 Claus Johansen ... på Øregaard   

 Dansk sølv ... på Øregaard   9,5 

 Dansk Tatovør Museum med efterfølgende spisning  

 Davids Samling med efterfølgende frokost på Kanal Caféen  

 Davidsamling med efterfølgende frokost på Rest. 1733  

 Den Blå Planet med efterfølgende spisning på Café Kystens Perle  

 Dronning Margrethes 80-års fødselsdag   
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 Dronningens Ansigter   
 Farvernes mystik ... på Arken      

 Fed ler - vaser og krukker ... på Gl. Holtegaard  9,7 

 Henrik Vibskov: Design ... på Sophienholm   

 Karen Blixen Museet 8,6 

 Karen Blixen Museet   

 Lille Mølle spec. rundvisning med efterfølgende julefrokost  

 Magasin-museet med efterfølgende spisning  

 Myter og Drømme ... på Nivaagaard      

 Myter og Drømme ... på Nivaagaard      

 Myter og Drømme ... på Nivaagaard     9,5 

 Myter og Drømme ... på Nivaagaard     9,8 

 Mødre ... på Nivaagaard     

 Mødre ... på Nivaagaard     

 Rundvisning i Brumleby 8,4 

 Rundvisning på Holmegaard Værk med efterfølgende frokost  

 Rundvisning på Kronborg Slot - "De skjulte kroge" + frokost  

 Rundvisning på Frihedsmuseet med efterfølgende spisning  

 Rundvisning på Frihedsmuseet med efterfølgende spisning  

 Se og hør Bernstorff Bunkerens historie  

 Se og hør Bernstorff Bunkerens historie  

 Skulptur - glas og træ ... på Sophienholm 9,5 

 Tag med til Cirkus ... på Gl. Holtegaard   9,6 

 Ultima Thule ... på Sophienholm  

 Åndssvageforsorgen - historien bag- efterfølgende frokost 9,4 

Musical/cabaret/shows/stand-up  

 Cabaret: Hurra med Jacob Morild 8,6 

 Den Evige Ild - Ken Follet - Bellevue Teatret - Klampenborg  

 LINDA P'S SABOTAGEHUNGER - Stand-up og spisning i Galaksen, Værløse  

 Rune Klan - Stand-up og spisning i Galaksen, Værløse  

 Så længe mit hjerte slår (musical om knuste hjerter)  

 Wallmanns dinnerparty  
Opera/ballet-forestillinger  

 Balletbio Live (Tornerose) 10,0 

 Nøddeknækkeren ... i Tivoli  

 Opera: Don Juan af Mozart 8,6 

 Operabio (Romeo og Julie)    

 Operabio Live (Fidelio)    
Skuespil   

 Bådteater: Annas verden 9,3 

 Den Gerrige - Folketeatret turné - Trommen Hørsholm  

 Farum Kulturhus Teater stykke: Ikke uden min mor  8,2 

 Faust på TEATER REPUBLIQUE på Østerbro  

 Furesø Revyen 2020 Hva' er meningen? i Farum kulturhus  

 Kabaret: Fru Sauterne  

 Modne Damer i Morgenkåber i Galaksen, Værløse - med middag  

 Peter Pan - Teater for børn - Slangerupscenen  

 Teater: Emma ude af takt  

 Teater: Skatteøen + efterfølgende middag 9,0 

Sportsarrangementer  

 30 min. ræs på gokartbanen 10,0 

 Escapee room i Hillerød  9,4 

 FCN mod AC Horsens 1,0 
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 FCN mod AC Horsens  

 FCN mod Brøndby IF  

 FCN mod FCM  

 FCN mod Sønderjyske 9,8 

 Flugtskydning - kom og skyd lerduer 9,6 

 Fyraftensski på Vallåsen i Sverige  

 Fyraftensski på Vallåsen i Sverige  

 Fyraftensski på Vallåsen i Sverige  

 Petanque med efterfølgende burger, fritter og drikkevarer  

 Virtual Reality - kom og prøv det  
Udendørsture  

 Camp Adventure- kom med op i Tårnet 8,8 

 Camp Adventure- kom med op i Tårnet. Mødetid kl. 12.30 9,1 

 Copenhill på toppen af Amager Bakke - rundvisning 9,4 

 Copenhill på toppen af Amager Bakke - rundvisning  

 Copenhill på toppen af Amager Bakke- rundvisning  

 Copenhill på toppen af Amager Bakke- rundvisning 8,9 

 Copenhill på toppen af Amager Bakke- rundvisning 9,8 

 Flagermusetur 9,3 

 Fredensborg Slot  

 På bakken i Klampenborg med turbånd og frokost madbillet  8,5 

 Rundvisning på Vestre Kirkegård med efterfølgende spisning  

 Rundvisning på Vestre Kirkegård med efterfølgende spisning 9,5 

 Social Run ved Furesøbad, 5 km. Også mulighed for gåtur  

 Social Run ved Furesøbad, 5 km. Også mulighed for gåtur 9,8 

 Social Run ved Furesøbad, 5 km. Også mulighed for gåtur 9,4 

Virksomhedsbesøg  

 ALL YOU CAN EAT chokolade og kage hos Mark Hermann Chocolate 9,6 

 Bjørneskindshuer, uniformer og sadler - En ægte sadelmager 9,4 

 Kom med op i en vindmølle 7,7 

 Kom med op i en vindmølle 9,8 

 Kom med op i en vindmølle  

 Modist Susanne Juul  

 Rundvisning på lakridsfabrik med efterfølgende mad / vin og live musik  

 Rundvisning på lakridsfabrik med efterfølgende mad / vin og live musik 9,4 

 Rundvisning på lakridsfabrik med efterfølgende mad / vin og live musik 9,0 

 Særrundvisning på Det Kongelige Teater Gl. Scene + efterfølgende spisning  

 Særrundvisning på Det Kongelige Teater Gl. Scene + efterfølgende spisning 9,6 

 Verdens bedste vingummifabrik ligger i Værløse    

 Verdens bedste vingummifabrik ligger i Værløse    

 Verdens bedste vingummifabrik ligger i Værløse   8,8 

 Verdens bedste vingummifabrik ligger i Værløse   9,5 

 Verdens bedste vingummifabrik ligger i Værløse     
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Bilag 2: Nøgletal for Regionens enheder 

 

   Regionsenheder 
 

 

 Furesø-Egedal 
 

Min 1) 
 

Max Region i alt 
 Medlemmer 3.273 

 
81 4.565 13.361 

Medlemstilvækst 2019-2020 1,8% -10,0% 142,3% 2,2% 

Afholdte arrangementer 74 1 74 178 

Førstegangsdeltagere 649 4 676 2.370 2) 

Tilmeldte medlemmer 1060 4 1.162 4.116 

Tilmeldte 2.152 5 2.152 6.226 

Gengangerrate 1,63 1,00 1,72 1,74 2) 

Medlemsrate 0,49 0,34 1,00 0,66 

Kvalitet 9,3 7,5 9,5 9,1 

Driftsaktiviteter i % af (resultat – tilskud) 9% 2% 100% 16% 

Egenbetaling ved arrangementer 59% 1% 99% 54% 

IDA-tilskud pr. tilmeldt 104 8 2.718 143 

IDA-tilskud pr. medlem 68 2 537 81 

Tilmeldte pr. arrangement 29 5 75 35 

Tilmeldte medlemmer ift. medlemstal 32% 0% 82% 37% 

Årets resultat (tilskud – nettoudgifter) 
 

+122.237 -2.424 +202.553 
 

+718.348 

1) ”Min” er mindste tal > 0; idet der er enheder, der ikke har lavet noget. Region er snit eller totaltal 

2) Førstegangsdeltagelse og gengangerraten for regionen som helhed – og ikke sum eller gennemsnit af de 

enkelte enheder 
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Figur 12: IDAs nøgletal – min, max og IDA Furesø-Egedal tal 
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