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Workshop Vognporten
Torsdag den 30. september 2021
Deltagere:
Rikke Romann. Projektleder og Bygherrerådgiver i Ejendomme
Tilde Larsen Olsen. Administrativ konsulent i Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv
Anette Aare. Konstitueret formand i 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
Mogens Pedersen, medlem af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum
Jørgen Hansen. Medlem af Krolffolket
Inge Sørensen. Medlem af Krolffolket
Hanne Hansen Medlem af Krolffolket

Referat

Velkommen og præsentation.
Rikke bød deltagerne velkommen og udleverede dagsordenen.
Opsamling fra sidst.
Tilde gennemgik alle opsamlingspunkterne fra sidste møde og de indkomne kommentarer fra
foreningerne.
Yderligere ønsker under opsamlingen:
-

Dør ved køkkenet så der er mulighed for at aflåse ved udstillinger.
Ønske om bedre skiltning til området; Rikke oplyste om at der skal ske en henvendelse
til kommunens planafdeling.
Skabe til foreningerne i Halsnæs Kulturelt Samråd ønskes ikke at være aflåste skabe.

Opsamling fra sidst – Halsnæs Kulturelt Samråd.
Halsnæs Kulturelt Samråd har afsøgt muligheden for en anden løsning. Samrådet ønsker at
være tæt på krudtværksområdet, og de huse der administreres i området.
Løsningen som foreslås er:
-

Kontor i Målerhuset i Krudtværksområdet, hvor der er toilet, lille køkken og mulighed for
at afholde små møder.
Bruge Raskmagerhusets 1 sal til større møder. Dog er der en problematik med
manglende brandtrappe. Halsnæs Kulturelt Samråd har forespurgt hos Industrimuseet
angående muligheden for at brandsikre fredet bygninger.

04 oktober 2021
Side 2 af 3

-

Større møder og nogle foreninger kan henvises til at benytte Vognporten gennem
bookingsystem.

Administrationen har ikke haft mulighed for at undersøge muligheden forinden workshoppen,
men denne undersøges.
Det noteres at administrationen under mødet blev gjort opmærksomme på at en forening
benytter 1 salen på Raskmagerhuset, mandag aften. Dette er ulovligt og ikke godkendt til
formålet. Da Halsnæs Kulturelt Samråd administrerer bygningen er det samrådets ansvar at
stoppe foreningen i at bruge 1 salen med det samme.
Præsentation af tegninger samt dialog om indretning og fordeling.
Tegningerne vedlægges som bilag.
Hulen

 Krudtværksområdets brugerforening kan, hvis de vil, opbevare deres telte i ”Hulen”.
 Derudover bruges ”Hulen” til opbevaring af Krolffolket.
Stuen

 Reception/kontor i det lille rum ved indgangen til Foreningen Halsnæs Kunstmuseum.
 Opbevaring under trappen til Krolffolket.
 Stort rum og lille rum bruges af Foreningen Halsnæs Kunstmuseum og foredrag samt større
forsamlinger af de andre foreninger.
1 sal

 Trinette placeres på 1 sal: enten ved trappen eller i det ekstra kontorrum alt efter om der
skal være kontorrum eller ej. Hvis der skal være kontorrum er det også herinde at der skal
være skabe (skabe skal ikke kunne låses)
Generelle drøftelser:

 Der skal afstemmes med myndighederne angående hvor mange mennesker der må være i
hvert rum(brand).
 Elevatoren er nødvendig. Det er ikke et myndighedskrav, men foreningerne nævner at især
elevatoren er alfa omega for at huset vil fungere for brugerne.
 Akustikken på 1 sal skal forbedres.
 Affaldsspande på bagsiden af bygningen skal fjernes: de er grimme og benyttes af andre.
 Derudover nævnes parkeringsmulighederne og genen over plejefirmaet brug af
parkeringspladserne i området.
 Haven ryddes (det indmeldes at der sker en mulig øget drift).
 De enkelte foreningers behov tages herefter individuelt herunder brugsretsaftaler.
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Oversigt over koordinering og kalender

Der fremvises en oversigt til hvordan kalenderen for Vognporten kunne se ud. Kalenderen er
indskrevet med de møder som Halsnæs Kulturelt Samråd har indgivet på brugerne af
Krudthuset samt Krolffolkets møde flow. Kalender vedlægges som bilag.
Det videre forløb

Der aftales følgende:
 Administrationen undersøger muligheden som Halsnæs Kulturelt Samråd har fremlagt.
 Fremover vil møderne blive individuelt med hver forening hvor der drøftes behov og
brugsretsaftaler. Administrationen indkalder.
 Fælles for alle er at der bliver generelt informeret på mail om processen.
 Administrationen taler med Natur og Vej angående driftsaftale på haven samt
parkeringsskiltet.
 Brandmyndighedsafklaring.

