Kulturhus i Dragør
Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 23. september 2021, hvor
Kommunalbestyrelsen bekræftede deres opbakning til projektet ”Kulturhus i Dragør” på den gamle
værftsgrund, fremsender arbejdsgruppen Kulturhus i Dragør herved, som aftalt, den ønskede
status på fremdrift.
Arbejdsgruppen noterer sig Kommunalbestyrelsens fortsatte positive holdning til vores projekt
med henvisning til Dragør Nyt nr. 7 af 16. februar ”Fælles indsatsområder”, hvor det fremhæves, at
man ønsker ”En påbegyndelse af en vedtagelse omkring den fremtidige brug og udvikling af
bådeværftsgrunden og eventuelt det vestlige byggefelt”.

Foreningen Kulturhus i Dragør
Arbejdsgruppen har med baggrund i anbefalinger fra jurister besluttet, at den fremtidige
organisering skal ske i form af en forening.
Foreningen ”Kulturhus i Dragør” stiftes ved generalforsamling den 27. april 2022.
Udkast til foreningens vedtægter vedlægges til orientering.

Arbejdsgrupper
Arbejdsgruppen har nedsat 2 underliggende arbejdsgrupper: ”Økonomi, drift og organisation”
samt ”Husets værdier”. Arbejdsgruppernes opgave er at tilvejebringe konkret materiale til brug for
senere fondsansøgninger mv.
Herudover er der etableret en ”Eventgruppe”, der skal sikre øget opmærksomhed og interesse for
kulturhusprojektet hos kommunens borgere.
Eventgruppen afholdt sit 1. dialogmøde den 16. marts i Kedelhuset med deltagelse af 75 meget
interesserede deltagere i alle aldre.
På mødet blev givet en status på arbejdsgruppens arbejde indtil nu, og arbejdsgruppen havde
allieret sig med eksterne gæsteindlæg i form af Simon Kvamm, der fortalte om sine erfaringer med
bl.a. udvikling af kulturhus i Thy og Bremen Teater, og Peter Gall, der fortalte om kunst- og kultur
arbejdet med børn og unge i Dragør. Underholdningsmæssigt havde vi besøg af trompetisten Ketil
Christensen og hans 2 døtre, der spillede strygere. En fantastisk aften med god og konstruktiv
dialog.
Pt. er planlagt yderligere 2 dialogmøder den 27. april og 24. maj, og denne gang med afholdelse på
det Gl. Værft.

Kommunikation
Til understøttelse af kommunikationen med kommunens borgere, og opmærksomheden omkring
projektet, er implementeret ny Facebook side ”Kulturhus i Dragør”, ligesom arbejdsgruppen
anvender andre sociale medier efter behov, f.eks. Dragør Nyt, Dragør Nyheder, Dragør News mv.

April 2022

Side 1 af 3

Kulturhus i Dragør
Fundraiseren.dk I/S
Arbejdsgruppen samarbejder fortsat med Fundraiseren.dk I/S, der støtter arbejdsgruppen i at
tilsikre, at vi er på ret kurs i forhold til de mange processer i projektet, herunder kvalitetssikring af
vores arbejde.
I forhold til den bestående samarbejdsaftale med Fundraiseren.dk I/S vil arbejdsgruppen, når tid
er, modtage professionel hjælp til konkret udarbejdelse af fondsansøgninger i samarbejde med
konkrete fonde.

Lokale og Anlægsfonden
Arbejdsgruppen har igennem længere tid været i indledende dialog med Lokale og Anlægsfonden
efter indsendelse af Visionsoplæg og støtteerklæringer fra interesserede foreninger i kommunen.
Aktuelt er det er nu aftalt, at Lokale og Anlægsfonden vil forhåndsvurdere vores materiale med
henblik på, om fonden ønsker at modtage en formel ansøgning.

Realdania
Arbejdsgruppen er også i indledende dialog med Realdania. Også her har vi indsendt vores
Visionsoplæg og støtteerklæringer.
Aktuelt er det her aftalt, at Realdania snarest muligt vil sætte vores projekt på deres dagsorden,
hvor det også her vil blive besluttet, hvorvidt man er interesseret i at indgå i en sparring/vejledning
samt eventuel invitation til en konkret dialog om formel ansøgning.

Sparekassen Sjælland Fonden
Sparekassen Sjælland Fonden har også udvist interesse, men de afventer dannelsen af ”Foreningen
Kulturhus i Dragør”, før de formelt har mulighed for at indgå i en nærmere vurdering af projektet.

Andre fonde
Afhængig af tilbagemeldinger fra førnævnte fonde vil arbejdsgruppen målrette indsatsen mod
andre fonde, f.eks. A.P. Møller Fonden og Nordea Fonden.

Sammenfattende i forhold til ovennævnte
Med ovennævnte håber arbejdsgruppen Kulturhus i Dragør, at vi har givet kommunalbestyrelsen
den nødvendige status om projektets fremdrift indtil nu.
Vi føler, at vi allerede nu er kommet langt, og tror fortsat på projektets virkeliggørelse.
Projektets succes afhænger dog, som nævnt nedenfor, af at kommunen er villig til at indgå i et mere
formaliseret samarbejde til opfyldelse af fondenes krav i forbindelse med eventuelle
fondsansøgninger fra Kulturhus i Dragør.
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Forudsætninger for Foreningens/arbejdsgruppens videre arbejde
Med baggrund i dialogen med fondene bliver arbejdsgruppen fortsat mødt med, at en videre dialog,
herunder ansøgninger, betinges af, at Dragør Kommune går mere aktivt ind i projektet, og at
kommunen også konkret bidrager til at understøtte økonomien i projektet, både i etableringsfasen
og i den fremtidige drift.
Arbejdsgruppen er opmærksom på kommunens begrænsede økonomi, men er overbevist om, at
der kan findes økonomi til projektet inden for kommunens begrænsede økonomiske rammer, og
derfor ønsker vi at indgå i en konkret dialog om dette hurtigst muligt, hvor arbejdsgruppen får
mulighed for at præsentere en ny aktuel status, inkl. fremlæggelse af driftsbudget.
Forurening
Arbejdsgruppen er bekendt med, at der er udarbejdet en forureningsrapport til kommunen,
hvorfor arbejdsgruppen har behov for en konkret status på oprensningen. Fondene har allerede nu
tilkendegivet, at projektets succes afhænger af, at der kan stilles en forureningsfri grund til
rådighed for projektet af kommunen.
Lejeaftale
Arbejdsgruppen har også brug for, at brugsretten til grunden afdækkes af en lejeaftale med Dragør
Kommune. Til brug for fondsansøgninger har arbejdsgruppen derfor allerede nu brug for
oplysninger om lejevilkår, herunder økonomien omkring lejeaftalen, da disse også vil blive krævet
oplyst ved fondsansøgninger.

På vegne af arbejdsgruppen
Bent Mütze
Dragør Biografforening
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