Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af afslag på alkoholbevilling til Go Go Nights, Jomfru Ane Gade
2020-021543
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at Bevillingsnævnets afslag af 12. maj 2020 på
alkoholbevilling med koncept med striptease til ”Go Go Nightclub”, Jomfru Ane Gade 6-8, 9000 Aalborg
fastholdes.
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Sagsbeskrivelse
Sagsforløb:
Aalborg Nights Aps søgte 17. april 2019 om alkoholbevilling og udvidet åbningstid til klokken 05.00 til
Aalborg Nights (nu Go Go Nightclub) Jomfru Ane Gade 6-8, Aalborg. I ansøgningen blev beskrevet, at stedet
skulle drives som diskotek med DJ og servering af øl, spiritus og cocktails, og som et sted med hyggelig
atmosfære, hvor folk kan sidde og snakke ved bordene.
Bevillingsnævnet godkendte ansøgningen i møde den 18. juni 2019, og der blev udstedt alkoholbevilling
med udvidet åbningstid til klokken 05.00 til stedet. Bevillingen blev givet med et vilkår om, at der ikke må ske
væsentlige ændringer i restaurationens forretningskoncept, herunder ændringer i driftsform eller udvidelse,
uden ny alkoholbevilling fra Bevillingsnævnet.
I mail af 21. august 2019 til Nordjyllands Politi oplyste ejeren af Aalborg Nights Aps, at hun gerne ville
udvikle et underholdningskoncept på stedet, hvor M/K dansere lavede opvisninger, uden at afklæde sig og
forespurgte, om der skulle søges special tilladelse til dette. Hun understregede, at stedet ikke skulle drives
som stripbar.
Nordjyllands Politi anmodede om en nærmere beskrivelse af konceptet for stedet, og ejeren besvarede
således:
”Det er stadigvæk en bar/natklub, hvor man kan nyde en god cocktail, øl eller drinks.
Åben tirsdag til torsdag fra 21-05 samt fredag-lørdag og natten op til helligdage fra 21- 06.
Der vil være en DJ, der spiller musik for de festende glade gæster.
Der vil også være underhold af danserne M/K på podiet med tøj på.”
Bevillingsnævnet vurderede, at denne form for optræden, uden striptease, ikke var så væsentlig en ændring
af konceptet, at det ville kræve ny alkoholbevilling og 5. september 2019 udstedte Nordjyllands Politi
tilladelse til offentlig optræden, betinget af, at der ikke var tale om nøgendans eller live-shows.
5. november 2019 søgte ejeren af Go Go Nightclub om en udvidelse af tilladelsen til offentlig optræden,
således, at de også fik tilladelse til lapdance, hvor danserne har fysisk kontakt med gæsterne. Der ville
stadig ikke være tale om striptease, da danserne ville være iført bikinier.
Bevillingsnævnet tilkendegav i møde den 15. november 2019, at nævnet ud fra ansøgningen vurderede, at
der kunne være tale om så væsentlig en ændring i restaurationens koncept, at der skulle søges ny
alkoholbevilling. Ud fra denne tilkendegivelse, blev der derfor ikke givet den ønskede udvidelse af tilladelsen.
Ejeren blev informeret om, at hvis man ønskede at søge om den ændrede tilladelse til offentlig optræden,
skulle der fremsendes ny ansøgning om alkoholbevilling med udførlig beskrivelse af restaurationens
koncept, herunder karakter af optræden og interageren med publikum.
16. januar 2020 fremsendte ejeren af Aalborg Nights Aps ansøgning om tilladelse til striptease til Go Go
Nightclub, men ikke om ny alkoholbevilling.
29. januar 2020 tilkendegav Bevillingsnævnet, at man ikke mente, at striptease kunne rummes indenfor
deres eksisterende koncept, og at der skulle søges ny alkoholbevilling, hvis man ønskede at søge om
tilladelse til striptease. Dette meddelte Nordjyllands Politi til ejeren i skrivelse af 3. februar 2020.
14. februar 2020 fremsendte Go Go Nightclub ny ansøgning om alkoholbevilling med koncept med striptease
til Nordjyllands Politi.
9. marts 2020 fremsendte Nordjyllands Politi ansøgningen til Bevillingsnævnet og anbefalede, at man ikke
gav alkoholbevilling til restaurationen med et koncept med striptease. Politiet begrundede sin indstilling
således:
”Politiet lægger navnlig vægt på, at der allerede er denne type restaurationer i Jomfru Ane Gade, og denne
specielle type restauranter giver erfaringsmæssigt politiet et særligt tilsynsbehov. Det må også konstateres
ud fra generelle erfaringer med denne type restaurationer, at trods et tæt løbende polititilsyn er der en risiko
for, at der i tilknytning til driften - med eller uden restauratørens vidende - kan udvikle sig “gæsterelationer”
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m.v., som ikke ordens- og politimæssigt er ønskværdige. Dette gælder ikke mindst for et så koncentreret
restaurationsmiljø som Jomfru Ane Gade med bl.a. et meget stort antal unge gæster.”
11. marts 2020 blev ansøger partshørt i sagen med baggrund i politiets indstilling. 12. marts 2020 oplyste
ansøgers advokat i høringssvar, at der alene var tale om bevilling til restaurationen som et koncept med
striptease, hvor optræden ville foregå fra en scene, og hvor der ikke ville være lap-dance eller anden
optræden, hvor danseren var i fysisk kropskontakt med gæsten. Samtidig ville de optrædende dansere, når
de bevægede sig rundt i restaurationen, være påklædt i ”smarte og sexede kjoler”, som skulle fascinere
kunderne med henblik på de efterfølgende stripshows. Man ville ikke kunne se deres kønsdele, når de ikke
var på scenen. For så vidt angår de øvrige medarbejdere, såsom bartendere, vil disse være fuldt påklædte.
Bevillingsnævnet besluttede i møde 12. maj 2020 at give et afslag på ansøgning om alkoholbevilling med
koncept med striptease. Afslaget blev begrundelet med, at en yderligere restauration med et koncept til
striptease i Jomfru Ane Gade ville medføre, at Jomfru Ane Gade ville ændre karakter fra et
forlystelsesområde, der overvejende indeholder diskoteker og værtshuse til et område, hvor striptease og
anden optræden dominerer, hvorved området vil ændre karakter.
Ved afgørelsen lagde Bevillingsnævnet vægt på, at Jomfru Ane Gade er et område med et meget
koncentreret restaurationsmiljø med et stort antal af unge gæster, og at der i forvejen var to af denne type
restaurationer i Jomfru Ane Gade.
Bevillingsnævnet ønskede at fastholde områdets karakter som forlystelsesgade, og dermed mente nævnet
ikke, at der kunne gives bevilling til flere restaurationer med striptease i Jomfru Ane Gade.
Der blev samtidig gjort opmærksom på, at Aalborg Nights Aps’ eksisterende alkoholbevilling til Go Go
Nightclub", Jomfru Ane Gade 6-8, 9000 Aalborg, fortsat var gældende, inkl. deres tilladelse til offentlig
optræden.
Klage:
8. juni 2020 modtog Bevillingsnævnet nedenstående klage fra Aalborg Nights Aps.:
”Klage over afgørelse fra Bevillingsnævnet meddelt 18. maj 2020 – Jeres j.nr. 2020-021543
På vegne af min klient, Aalborg Nights ApS, skal jeg hermed indklage Bevillingsnævnets afslag, idet der fortsat henvises til den fremsendte ansøgning og partssvar for så vidt angår oplysninger.
For så vidt angår afslaget, forekommer det utvivlsomt, at Bevillingsnævnet allerede på forhånd havde truffet
afgørelse om min klients ansøgning. Dette ligegyldigt de fremsendte oplysninger og bemærkninger. Grundet
den enorme mediedækning – og dertilhørende ”shitstorm” – i forbindelse med afsløringerne på de to nuværende stripklubber, var der allerede truffet en politisk beslutning, om at der ikke skulle gives tilladelse til et
sådant projekt (Der kan henvises til flere artikler og interviews med en meget oprevet formand for Bevillingsnævnet:https://www.tv2nord.dk/aalborg/fra-festgade-til-sexgade-stripklubber-bliver-fremover-kontrolleret).
Det paradoksale er dog, at mens min klient – og alle øvrige restauratører, der ønsker at starte et lignende
koncept – straffes, får de pågældende virksomheder lov til at fortsætte ufortrødent uden andre konsekvenser
end en advarsel. Virker det rimeligt?
Nordjyllands Politi har i sin anbefaling til Bevillingsnævnet anført, at der allerede er denne type restaurationer
i Jomfru Ane Gade. Dette dog uden hensyntagen til, at Aalborg rent historisk – grundet havnen og industrien
– altid har været en by præget af sådanne etablissementer. Det er en del af det, der gør Aalborg til Aalborg.
En del af det der faktisk tiltrækker turister fra nær og fjern.
I forlængelse af ovenstående bemærkes desuden, at Nordjyllands Politi / Bevillingsnævnet / Aalborg
Kommune ikke pålægger samme stramme krav til diversiteten, når henses til bl.a. ansøgning om såkaldte
”bierbarer” i Jomfru Ane Gade.
Denne sag handler desværre ikke om jura og retningslinjer – for i så fald havde min klient allerede opfyldt
betingelserne til at opnå en tilladelse – men om politik og følelser, hvilket er yderst beklageligt.
Jeg må derfor endnu engang på det kraftigste appellere til, at Kommunalbestyrelsen vurderer denne ansøgning på baggrund af krav og retningslinjer fastsat i lovgivningen og Aalborg Kommunes restaurationsplan, og
ikke den seneste tids mediedækning.
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Jeg må tillige appellere til, at man i det mindste giver en 2 årig tilladelse, så min klient får mulighed for at
bevise overfor Bevillingsnævnet og Kommunalbestyrelsen, at de har til hensigt at drive restaurationen i
overensstemmelse med alle gældende retningslinjer.”
Bevillingsnævnets vurdering:
Bevillingsnævnet har i møde den 22. juni 2020 vurderet sagen på ny på baggrund af klagen og fastholder sin
afgørelse af 12. maj 2020. Bevillingsnævnet understreger, at man har truffet en konkret, individuel vurdering
og afgørelse ud fra de retningslinjer, der var gældende på daværende tidspunkt.
Begrundelsen for afslaget er fortsat, at nævnet vurderer, at en yderligere restauration med et koncept med
striptease i Jomfru Ane Gade vil medføre, at Jomfru Ane Gade ændrer karakter fra et forlystelsesområde,
der overvejende indeholder diskoteker og værtshuse, til et område, hvor striptease og anden optræden
dominerer, hvormed området vil ændre karakter.
Ved afgørelsen har Bevillingsnævnet lagt vægt på, at Jomfru Ane Gade, der er et område med et meget
koncentreret restaurationsmiljø og med et stort antal af unge gæster, i forvejen har to af denne type
restaurationer.
Bevillingsnævnet ønsker at fastholde områdets karakter som forlystelsesgade, og dermed mener nævnet
ikke, at der kan gives bevilling til flere restaurationer med striptease.
Bevillingsnævnet har i møde den 12. maj 2020 truffet beslutning om nye retningslinjer, der indebærer, at
man ikke ønsker steder med striptease i Jomfru Ane Gade-området. De to eksisterende restaurationer, der
har tilladelse til striptease, er blevet oplyst om, at de ikke kan forvente at få deres alkoholbevillinger med
koncept med striptease fornyet ved udløb i hhv. 2023 og 2025.
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