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ISAAC konferencen flyttet til d. 19.-20. oktober 2020  

Begrundelse og økonomi 
  
Til dig som var tilmeldt ISAAC-konferencen i marts 2020. 

Dette brev er den lovede opfølgning på bestyrelsens udmelding d. 11. marts, at ISAAC 

konferencen ikke kunne afholdes d. 16.-17. marts 2020.  

I dette brev redegør vi for vores beslutning, de økonomiske konsekvenser heraf og de 

handlemuligheder vi har haft.  

Allerførst glæder vi os til at byde dig velkommen til ISAAC konferencen d. 19.-20. oktober 2020. 

Konferencen i marts bød på et godt program med varieret fagligt indhold og gode oplægs-

holdere, som rigtig mange deltagere havde set frem til. Derfor arbejder konferencegruppen på 

højtryk på at ”rekonstruere” og flytte så mange aftaler som muligt til oktober, så programmet 

bliver så lig med det, vi udbød i marts. Vi håber, du har mulighed for at deltage i konferencen i 

oktober.  

 

Baggrund for aflysningen i marts. 

Som oplyst i mail til deltagerne og på www.isaac.dk valgte bestyrelsen onsdag den 11. marts 

ved middagstid at aflyse afholdelsen af konferencen i marts. Som Corona situationen udviklede 

sig kunne vi ikke længere forsvare at afholde konferencen. Flere havde meldt afbud; oplægs-

holdere fra ind- og udland, så konferenceprogrammet ikke kunne gennemføres som planlagt. 

Deltagere ansat i Region H måtte ikke deltage, herunder 3 konferenceansvarlige fra bestyrelsen. 

Øvrige deltagere begyndte i stigende omfang at melde fra.  

Derudover var vi i bestyrelsen dybt bekymrede, både fordi så mange deltagere i deres hverdag 

er i kontakt med borgere med skrøbeligt helbred, og fordi vi følte et medansvar for at begrænse 

udbredelsen af Covid19 i Danmark.   

 

Økonomiske konsekvenser af aflysningen.  

På tidspunktet for aflysningen var der fra myndighederne ikke forbud mod afholdelse, alene en 

henstilling. Et forbud blev først vedtaget senere og fik derfor ingen indflydelse på vores 

situation. 

Det betyder, at Vingsted Centret ifølge de gældende afbestillingsregler har krav på betaling af 

det fulde beløb på næsten 450.000 kr. – et beløb der langt overskrider foreningens kapital og 

derfor vil betyde, at ISAAC Danmark går konkurs. 

 

På trods af, at Vingsted også er i en meget presset situation, har de været imødekommende, så 

der er indgået en aftale: 

o ISAAC betaler et delbeløb på halvdelen, ca. 220.000 for den aflyste konference mod at vi til 

gengæld afholder konferencen på Vingsted senere i 2020.  

Dette beløb er vel at mærke en ekstra udgift for ISAAC, som ikke indgår i budgettet for 

konferencen i oktober. 

 

o Aflyses konferencen i oktober, forfalder resten af det oprindelige beløb, ca. 220.000, til 

betaling. Det vil medføre, at ISAAC Danmark går konkurs. 

Vi har derfor booket Vingsted til at holde konference d. 19. – 20. oktober 2020. Der var ikke 

mange datoer, hvor Vingsted havde ledig værelseskapacitet, så dette tidspunkt er efter vores 

vurdering det bedst mulige.  
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Der er fra regeringen varslet en kompensationsordning for arrangører, men som det er meldt ud 

vil den ikke omfatte ISAAC, idet bundgrænsen er oplyst til 500 deltagere for ’risikogrupper’. Når 

konkrete retningslinier bliver offentliggjort vil vi vurdere om vi alligevel skal prøve at søge. 

Senest har socialminister Astrid Krag meldt, at hun vil søge folketinget om at lave en nødpulje, 

hvor små frivillige organisationer kan søge kompensation, når man har været nødt til at aflyse 

arrangementer og dermed kommer i likviditetsproblemer. 

Vi holder naturligvis øje med alle muligheder for kompensation. 

ISAAC-konferencen i oktober – vigtig for dig, ISAAC og ASK-miljøet i Danmark. 

Bestyrelsen finder ISAAC’s arbejde for udbredelse og kendskab til ASK i Danmark så vigtigt, at 

vi må bruge alle kræfter på at sikre foreningens overlevelse. Konferencen og andre arrange-

menter er den mest synlige del, men som beretningen (se www.isaac.dk) viser, arbejder ISAAC 

hele året på at oplyse om ASK bredt, også i forhold til beslutningstagere i det offentlige system.  

ISAAC Danmark er en lille forening, hvis drift er finansieret alene af kontingent og arrange-

menter. Foreningen bygger udelukkende på frivilligt arbejde, så der er brug for assistance fra 

alle for at komme gennem denne krise.  

Vi tænker, at institutionerne har afsat beløbet til konferencedeltagelse på budgettet for 2020 og 

håber derfor, at flest mulige vil prioritere at deltage i den flyttede konference. Vi er klar over, at 

det kan give udfordringer i forhold til datoer, men det er vigtigt at fremhæve, at valget står 

mellem disse datoer og en lukning af ISAAC Danmark. 

Økonomiske konsekvenser for de tilmeldte deltagere.  

Vi arbejder med denne model for økonomien omkring den aflyste konference:  

 

1. For alle, der flytter tilmeldingen til den ny konference, bliver prisen den samme bortset fra en 

evt. mindre justering i forbindelse med de nye aftaler med Vingsted, oplægsholdere m.v. 

2. For tilmeldte, der ikke er i stand til at deltage i den flyttede konference, vil vi tillade os at 

bede om delvis betaling som bidrag til dækning af de ekstra omkostninger, ISAAC har i 

forbindelse med den aflyste konference, og til sikring af foreningens fortsatte arbejde for 

ASK-miljøet i Danmark. Vi forventer et beløb i størrelsesordenen 25% af den oprindelige pris. 

3. Yderligere frivillige bidrag modtages meget gerne fra hvem, der måtte have mulighed.  

 

ISAAC-bestyrelsen har brug for tilbagemelding fra jer. 

For at få et overblik over situationen og vores handlemuligheder, vil vi meget gerne have en 

tilbagemelding fra deltagere og medlemmer om jeres mulighed for og indstilling til at deltage i 

ISAAC-konferencen d. 19.-20. oktober.  

Vi håber, at alle tilmelder sig konferencen - det er af afgørende betydning for ISAAC’s fremtid.  

Vi vil også være taknemmelige for at høre om jeres mulighed for evt. at bidrage økonomisk som 

nævnt i punkterne ovenfor.  

Send venligst jeres svar til kasserer@isaac.dk - gerne hurtigt og senest den 17. april.  

 

På forhånd mange tak og på forhåbentligt gensyn! 

 

Venlig hilsen 

isaac Danmark 

på vegne af bestyrelsen 

 

Birgitte Brandt Gert Krabsen 

Formand Kasserer  
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