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Musikkens	  Spisehus	  bliver	  datterselskab	  	  
til	  fonden	  
	  
Restauranten	  i	  Musikkens	  Hus	  udskilles	  som	  et	  datterselskab	  til	  Fonden	  Musikkens	  Hus	  i	  Nordjylland.	  	  
	  
Bestyrelsen	  i	  Musikkens	  Hus	  har	  besluttet,	  at	  husets	  restaurant	  Musikkens	  Spisehus	  skal	  være	  en	  separat	  
juridisk	  enhed	  i	  form	  af	  et	  datterselskab.	  Restauranten	  bliver	  således	  på	  husets	  egne	  hænder,	  og	  det	  er	  helt	  
afgørende	  for	  den	  daglige	  drift	  og	  for	  kundetilfredsheden:	  	  
	  
-‐	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  har	  vundet	  meget	  ved	  selv	  at	  drive	  vores	  restaurant.	  Det	  giver	  en	  stabilitet	  og	  
fleksibilitet	  i	  dagligdagen,	  som	  hverken	  vi	  eller	  vores	  kunder	  kan	  undvære.	  Samtidig	  giver	  det	  de	  bedste	  
forudsætninger	  for	  optimering	  af	  kvaliteten	  og	  for	  sikring	  af,	  at	  regler	  og	  overenskomster	  overholdes.	  Derfor	  
er	  der	  da	  også	  flere	  og	  flere	  musikhuse	  i	  både	  Danmark	  og	  udlandet,	  der	  organiserer	  sig	  på	  samme	  måde,	  
konstaterer	  adm.	  direktør	  Lasse	  Rich	  Henningsen.	  	  
	  
At	  have	  egen	  restaurant	  giver	  Musikkens	  Hus	  mulighed	  for	  at	  give	  gæsterne	  en	  helhedsoplevelse	  fx	  i	  
forbindelse	  med	  et	  dags-‐	  eller	  aftenarrangement,	  og	  det	  er	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  hele	  92	  procent	  af	  
gæsterne	  i	  huset	  er	  tilfredse	  eller	  meget	  tilfredse	  efter	  at	  have	  besøgt	  huset.	  Det	  viser	  en	  undersøgelse	  
foretaget	  af	  Jysk	  Analyse	  efter	  husets	  første	  driftsår:	  
	  
-‐	  Alle	  trækker	  på	  samme	  hammel,	  og	  der	  er	  ingen	  suboptimering.	  Det	  kan	  gæsterne	  mærke,	  og	  det	  er	  helt	  
afgørende	  for	  den	  totale	  oplevelse,	  fortsætter	  han.	  	  
	  
Det	  har	  dog	  længe	  været	  hensigten,	  at	  restauranten	  skulle	  fortsætte	  som	  et	  datterselskab	  til	  Musikkens	  
Hus.	  Herved	  opnår	  huset	  det	  bedste	  fra	  to	  verdner:	  	  
	  
-‐	  Vi	  vil	  gerne	  både	  have	  restauranten	  på	  egne	  hænder	  og	  udskille	  den	  som	  en	  juridisk	  enhed.	  At	  have	  en	  
separat	  juridisk	  enhed	  giver	  en	  række	  fordele	  blandt	  andet	  regnskabsteknisk.	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  for	  os	  
både	  internt	  og	  eksternt	  at	  signalere,	  at	  vi	  holder	  tingene	  adskilt,	  og	  at	  der	  eksempelvis	  ikke	  tilflyder	  
restauranten	  offentligt	  tilskud,	  slutter	  han.	  	  
	  
	  
	  
For	  yderligere	  oplysninger,	  kontakt	  venligst:	  

• Adm.	  direktør	  i	  Musikkens	  Hus	  Lasse	  Rich	  Henningsen,	  tlf.	  dir.	  2422	  7733	  og	  lrh@musikkenshus.dk	  
	  
For	  presseservice	  

• PR-‐konsulent	  Esben	  Lind,	  tlf.	  2514	  5816	  og	  esben@publicity.dk	  


