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Vognporten workshop 

Mandag den 6. september 2021 

Deltagere: 

 
Rikke Romann. Projektleder og Bygherrerådgiver i Ejendomme  
Tilde Larsen Olsen. Administrativ konsulent i Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv  
 
Henrik Olsen. Formand for Halsnæs Kulturelt Samråd  
Anette Aare. Næstformand i Halsnæs Kulturelt Samråd  
Inger Molich. Bestyrelsesmedlem af Halsnæs Kulturelt Samråd  
Christelle Lerche. Sekretær i Halsnæs Kulturelt Samråd  
Verner Andersen. Suppleant i Halsnæs Kulturelt Samråd  
Hans Jørgen Højvælde. Regnskabsfører i Halsnæs Kulturelt Samråd og bestyrelsesmedlem i 
Forening Halsnæs Kunstmuseum  
 
Jens Erik Forsmann. Formand i Forening Halsnæs Kunstmuseum  
Erik Kragh. Kasserer i Forening Halsnæs Kunstmuseum  
Torben Skaaning. Bestyrelsesmedlem af Forening Halsnæs Kunstmuseum  
 
Jørgen Hansen. Medlem af Krolffolket  
Jim Jørgensen. Medlem af Krolffolket  
Annie Jørgensen. Medlem af Krolffolket  
Ivan Szumlanski. Medlem af Krolffolket  
Helga Andersen. Medlem af Krolffolket  
Hanne. Medlem af Krolffolket. 
 
Afbud: Michael Jørgensen. Medlem i Krolffolket  

 

Referat:   

 

 Velkommen og præsentation. 
Rikke bød deltagerne velkommen. Rikke og Tilde præsenterede sig.  
 

 Udlevering af dagsorden. 
Rikke udleverer dagsorden og gennemgår dagen for deltagerne.  
 

 Præsentation og formålet med workshoppen og præsentation af rammen for 

lokaleløsningen.  
Rikke fortalte om baggrunden for workshoppen: Halsnæs Kommune foretog i 2019 en 
bygningsgennemgang af alle kommunens ejendomme, og på baggrund af denne gennemgang 
er ejendomsplan 2021-30 vedtaget politisk. Bygningsmassen skal reduceres, nedrives og 
frasælges og at flere skal være på færre m2. Dette gælder for alle kommunes ejendomme, og 
dermed også foreningslivet. Vognporten er udpeget til at være en af de bygninger vi skal 
bevare, men den skal udnyttes mere intensivt. Det er derfor besluttet at Kulturelt Samråd, 
Kunstforeningen og Krolffolket skal dele bygningen. Rikke orienterede om at der efter 
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workshoppen sættes en byggeproces i gang på baggrund af dagens input og herefter vil man 
arbejde på brugsretsaftaler for foreningerne. 
 

 Præsentation af deltagende foreninger.  

Præsentationsrunden gik i gang, men afbrudt af spørgsmål omkring sammenlægningen.  

 

Herunder blev følgende nævnt: 

- Er der andre muligheder på bordet fx elevatorfabrikken eller salg af krudtværkshuset eller 

nogle af museets mange bygninger som står tomme og ubenyttet?  

- Om der er mulighed for at benytte kælderen i Skjoldborg til opbevaring, da der ikke må gøres 

ophold i kælderen. 

- At mængden af foreninger til at benytte Vognporten var mange flere, da mange foreninger 

benytter krudtværkshuset. Der vil derfor være et større koordineringsarbejde i forhold til 

brugerne.  

- Der blev især understreget en utilfredshed omkring museets mange tomme bygninger.  

- Der blev også nævnt en undren over prioriteringen af foreningslivet.  

 

Af behov blev der nævnt: 

- Kommunal rengøring, som ville være mere end det nuværende behov i krudthuset, hvilket vil 

være dyrere i drift.  

- Krolffolket er på nuværende tidspunkt 50 medlemmer hvor der er behov for opbevaring af 

udstyr, toilet, køkken og samlingssted 2 gange ugentligt i dagtimerne (kl. 9-13).  

- Opbevaring af skabe fra Halsnæs Kulturelt Samråd hvor medlemsforeningerne har deres 

materiale.  

- Opbevaring af festivaltelte samt harmonikaer – mulig placering i skuret ved Vognporten. 

 

 Rundvisning i lokalerne 

Rikke viste rundt i Vognportens lokaler, og viste mulighederne samt svarede på spørgsmål.  

Herefter blev det nævnt at det kan blive snævert hvis der er udstilling i Foreningen Halsnæs 

Kunstmuseum.  

 

Tilde præsenterede den nylige beslutning om nyt lokalebooking system, som ville være en 

mulighed for at koordinere, hvis ikke der laves et andet system.  
.  

 Brainstorm 

Alle fik udleveret et ark med spørgsmål og behovsanalyse (se bilag). Et par deltagere måtte 

desværre gå fra workshoppen, en enkelt forlod mødet fordi hun ikke følte at hun kunne bidrage 

med noget positivt.  

- Det aftales at foreningerne arbejder på deres input og behov mandag den 13. 

september, hvorefter de afleveres til Tilde. Der var behov for drøftelser i de enkelte 

foreninger, da der er mange behov at højde for.  

 

 Fælles dialog og opsamling. 
Der blev ved den fælles opsamling drøftet yderligere frustration over forslaget, med en 
erkendelse af at det vil kræve enormt fokus på koordinering og samarbejde.  



 

08 september 2021 

Side 3 af 4 

 
Rikke gennemgik tegningerne og de muligheder vi ser i forhold til benyttelse med de tre 
foreninger samt hvilke muligheder der kunne være (se bilag). 
 
Her blev der nævnt følgende: 

- Udstillinger vil føles som et lille galleri og derfor ikke attraktionsværdig, medmindre man 
gerne må benytte gårdhaven og lave den til en samtale have. Så kan noget af 
udstillingen føres uden for, hvor de andre foreninger også kan benytte rummet.  
NOTE: Det skal undersøges om gårdhaven må bygges op med borde/bænke sæt, 
stationære udstillingsstandere, om det levende hegn må fjernes mv. 

- Skuret uden for er med varme og alarm, og derfor ville man godt kunne benytte det som 
opbevaring af fx festivals telte og græsslå maskine mv.  

- Stole til udstillinger vil kunne hentes ned fra 1. salen. 
- Der er behov for nogle lette borde og stole som alle foreningerne kan deles om, hvor 

nogen er fast stående, og andre til at rokere rundt på alt efter behov. 
- Der er stadig behov for opbevaring af Foreningen Halsnæs Kunstmuseums malerier i 

Patronmagasinet – alternativt kan man se på muligheden med kælderen i Skjoldborg, 
hvis den lever op til krav og forsikring mv. 

- Krolffolket vil have behov for at have et mødested 2 gange ugentligt i dagtimerne samt 
ved turneringer og generalforsamling.  

- Der må maximalt være 150 i bygningen på samme tid.  
- Det anbefales at foreningerne arrangerer husmøder en gang i mellem, for at få sambrug 

af bygningen til at fungere. 
 

 Hvad nu? Opsamling 

 På opsamlingen bliver der nævnt følgende: 

- Beslutningen er hård at synke og kræver tid.  

- Der er skuffelse over at der ikke lægges flere muligheder på bordet ud over delingen af 

Vognporten.  

- Det skal undersøges om gården til venstre for Vognporten kan bruges som parkering, da man 

gerne vil tættere på samt manglen på parkeringspladser generelt ved Skjoldborg.  

- Tidshorisonten er at alt er på plads inden for det næste halve år, da Halsnæs Kulturelt 

Samråd gerne skal være ude af krudthuset om et halvt års tid.  

- Krolffolket indgik intern aftale med både Foreningen Halsnæs Kunstmuseum om at benytte 

Vognporten fremover samt låne borde af Lions Club som Henrik Olsen er formand for. 

- Problemer med vandet – undersøges videre af Rikke i forhold til at få det fikset hurtigst muligt.  

- Der mangler borde/bænke sæt jf. aftale mellem Skjoldborg og Kommunen, som også kunne 

benyttes i gårdhaven og benyttes af alle foreningerne. Rikke og Tilde undersøger.  

 

 Det videre forløb  

Der aftales følgende: 

- Foreningerne melder deres behov, input og tanker ind i uge 37 til Tilde. 

- Tilde udsender datoer til nyt møde. 

- Efter det nye møde går byggeprocessen i gang med de behov som foreningerne har 

indmeldt – forventes færdig inden for de næste 6 måneder, hvorefter foreningerne kan 

benytte lokalet. 

- Sideløbende laves der brugsretsaftaler med foreningerne.  
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- Tilde og Rikke følger op på: vand situationen, borde/bænke situationen samt 

muligheden for at benytte gårdhaven.  


