KULTURHUS DRAGØR

I forlængelse af behandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2020 og
arbejdsgruppens foretræde for BFKU den 10. marts 2021 fremsendes hermed som aftalt status på
arbejdet omkring Kulturhus Dragør.
Statusnotatet bedes venligst behandlet på mødet i kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.
Primo 2021 indgik arbejdsgruppen et formelt samarbejde med fundraiseren.dk v/Dennis
Hørmann.
Med baggrund i dette samarbejde kunne arbejdsgruppen i foråret 2021 offentliggøre
visionsoplægget ”Kulturhavnen” – Oplæg til dialog om et kulturhus på den gamle værftsgrund på
Dragør Havn. Kommunen deltog i finansieringen af dette oplæg med baggrund i KB mødet den 17.
december 2020.
Visionsoplægget er efterfølgende trykt i 500 eksemplarer, der ligger offentlig tilgængelig i Dragør
Bio og på biografens hjemmeside. Kommunen deltager også i finansieringen af dette.
I forlængelse af dette, og afleveringen af det gamle værft til Dragør Kommune, har der været en
livlig debat i medierne, f.eks. Dragør Nyt og Facebook.
Dragør Lokalhistoriske Forening inviterede den 13. juli 2021 arbejdsgruppen v/Mette Jansen til
møde i det gamle værft, hvor arbejdsgruppen fik lejlighed til at fortælle om værftets historie og
arbejdsgruppen tanker omkring et kulturhus på værftsgrunden. Ca. 75 interesserede borgere mødte
op til en konstruktiv debat om kulturhusprojektet.
Fundraising:
Arbejdsgruppen arbejder fortsat ud fra en 100% finansiering via fondsmidler og kommunens
hjælp/indskud via leje af værftsgrunden af kommunen på gunstige lejevilkår.
Arbejdsgruppen er endvidere i dialog med Lokale og Anlægsfonden omkring finansiering af
procesmidler, således at arbejdsgruppen kan få udarbejdet noget mere konkret materiale, herunder
arkitektforslag mv.
Dialogen har desværre endnu ikke muliggjort en officiel ansøgning, da Lokale og Anlægsfonden
kræver en tilkendegivelse fra Dragør Kommune, hvoraf det fremgår, at kommunen bakker op
omkring arbejdsgruppens projekt.
Det skal præciseres, at der ikke er tale om et økonomisk tilsagn fra kommunalbestyrelsen, men
Lokale og Anlægsfonden ønsker en tydelig tilkendegivelse inden de vil bruge ressourcer på en
formel ansøgning om fondsmidler. Kravet er i dag normal procedure i fonde i forbindelse med
fondsansøgninger. Derfor beder vi om et skriftlig tilsagn fra kommunalbestyrelsen på
førstkommende møde den 26. august 2021.
Dette skal også ses i sammenhæng med, at deltagerne bag arbejdsgruppen har behov for denne
opbakning, da arbejdsgruppen som frivillige borgere lægger rigtig mange ressourcer i arbejdet
omkring forsøget på at få etablereret et kulturhus.
Kommunalvalg 2021:
I anledning af det forestående kommunalvalg har arbejdsgruppen inviteret samtlige partier i
kommunalbestyrelsen til møde med arbejdsgruppen, hvor vi vil give en aktuel status og meget
gerne gå i dialog omkring kulturhusprojektet.
Samtidig håber arbejdsgruppen på, at partierne vil tage imod invitation til afholdelse af valgmøde
imellem partierne i løbet af efteråret i Dragør Bio, i lighed med kommunalvalget i 2017.
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Arbejdsgruppen:
Siden etablering af arbejdsgruppen er denne udvidet med Dragør Kunstfestival og private borgere.
Arbejdsgruppen arbejder fortsat målrettet på en udvidelse af arbejdsgruppen med yderligere
interessenter, således at arbejdsgruppen bliver så repræsentativ som mulig.
Sammenfatning:
Arbejdsgruppen håber med nærværende statusnotat, at kommunalbestyrelsen fortsat vil bakke
konstruktivt op omkring et kulturhus på den gamle værftsgrund, og give den fornødne formelle
positive indstilling og holdning til vores projekt Kulturhus Dragør således at vi målrettet kan
arbejde videre med projektet og finansiering via fondsmidler fra relevante fonde.
Arbejdsgruppen vil meget gerne uddybe vores tanker om et fremtidigt kulturhus i Dragør, hvis det
ønskes.
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