Kulturcenter Værestedets Områdefornyelse/ Projekt Mødested i
Fjordklyngen
Onsdag d.11. december 2019
Dagsorden

1. Budskaber fra Workshop. Mandag d. 2. december, deltog vi i Workshop i GAME Street Mekka
Viborg, sammen med 4 øvrige Mødested-projekter, der har fået bevilliget penge. Hvad var det
vigtigste fra workshoppen (hovedbudskaber) og hvordan får vi omsat/realiseret hovedbudskaberne
fra workshoppen.
2. Økonomi. Hvad er vores nuværende økonomi/udgangspunkt for ansøgning. Kan vi øge denne sum,
hvordan?
3. Valg af arkitektfirma/rådgiver. Drøftelse af kriterier og fremgangsmåde ud fra Realdania og Lokale
og Anlægsfondens (LOA´s) liste over muligheder.
4. Videndeling og hjælp/sparring med Kulturforvaltning (Ole Bech) og Landdistriktsudvalg (Hanne
Toksvig)
5. Evt.

Til stede: Ole Pedersen, Bodil Risdahl, Jacob Kjærsgaard, Leif Nielsen, Eva Nielsen
Afbud fra: Kiri Elkjær, René Storgaard Madsen, Tilde Munkholm
Referent: Eva Nielsen

Referat
Ad. 1 Budskaber fra Workshop
På workshoppen blev det pointeret at vi skal have afklaret hvilken konto der skal bruges. Skal der laves en
projektkonto under Fjordklyngen? Dette drøftes med Inge Carlskov (Eva)
Første deadline, midtvejsmøde, er i starten af marts måned, hvor vi skal mødes med Realdania og LOA og
komme med den første skitse af projektet.
Vi skal hurtigt have besluttet en rådgivnings-/arkitektfirma til at hjælpe os, se punkt 3.
Vi skal tænke i kvalitet, bæredygtigeog langtidsholdbare løsninger med lave driftsomkostninger. Det
vigtigste er at få løsninger der passer præcist til de behov der er hos Fjordklyngeboerne/brugergrupperne.
Arkitektonisk gode løsninger
Der blev især lagt mærke til Udeforsamlingshus i Fjelstervang (Herning), inspirerende projekt
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Vi mangler de slides der blev brugt til workshoppen. Eva spørger Lise fra DGI, som er vores kontaktperson
til Realdania og Anlægsfonden

Ad. 2 Økonomi
Nuværende økonomi:
Vi har kr. 200.000,- fra LOA og Realdania, samt ca. kr. 450.000,- fra Områdefornyelsen (når andel til
administration er fratrukket)
For nogle år siden blev der bevilliget penge til modernisering af køkkenet. Denne modernisering blev dog
sat i bero, fordi der blev søgt om Områdefornyelse. Vi forespørger Kulturforvaltningen om evt. hensatte
penge til dette, som vi kan medtage i projektet. Eva kontakter Ole Kruse (formand for Kulturcenter
Værestedet) vedr. evt. bevilling og derefter kontaktes Kulturforvaltningen.
Vi vil søge penge hjem via fonde. Alle skal holde opmærksomhed på hvilke fonde der kan være relevante at
søge. Vi kommer til at diskutere hvad det vil sige at LOA og Realdania vil giver max 50% af anlægssummen.
Vil det sige at vi skal søge penge nu fra diverse fonde, eller skal vi først søge penge fra diverse fonde når vi
har den færdige beskrivelse af projektet. Spørgsmålet er om man kan søge om 50% af anlægssummen uden
at have penge i hånden. Se Ansøgningsvejledning, Budget og finansieringsplan, punkt 5.3. Vi søger
vejledning hos Therese (Eva)

Ad. 3 Valg af arkitektfirma/rådgiver
Vi skal have valgt et rådgivnings- og arkitektfirma. Rådgiverlisten gennemgås og de der ligger i Jylland
udvælges og fordeles mellem de tilstedeværende (markeret med gult). København vælges fra, pga. udgifter
til transport. Opgaven er at vurdere hvorvidt rådgivnings- og arkitektfirmaet kan opfylde vores behov ift.
arkitektur og ift. rådgivningsopgaven. Giv en kort vurdering af hver, med nedslag og udvælg derefter 1 eller
to favoritter. De der ikke har fået tildelt opgave, skal selv vælge 3 – 4 projekter ud blandt vedhæftede liste
og kigge nærmere på dem.
Bodil undersøger:





Anna Mette Exner Arkitektur, Midtjylland Brabrand, Arkitekt
Bo Frost Architects Midtjylland Mårslet Arkitekter
By + Land Nordjylland Aalborg, Byplan- og landskabsarkitekt, Samarbejder med Se til Siden
Giv Rum Nordjylland og Sjælland Aalborg og København Samskabelse, procesfacilitering- og styring

Jacob undersøger:
 Hele Landet Arkitekter Midtjylland, Sjælland Gellerup, København Arkitekter
 Helle Glyø Nordjylland Løkken Coach og forandringskonsulent
 Ikki Lyng Midtjylland Djursland, Proceskonsulent i 3 landsbyklynger, Samarbejder med Bo Frost
Architects
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Johanne Bugge Nordjylland Aalborg Turisme- og attraktionsudvikling

Ole undersøger:





Kondens Midtjylland Aarhus Arkitekter
OOOJA Architects & Kim Thorsell, Architects Midtjylland Aarhus Arkitekter, designere
Planværkstedet Midtjylland Aarhus By- og landskabsarkitekter
ReVærk Midtjylland Aarhus Arkitekter

Leif undersøger:





RUM Arkitekter Midtjylland Horsens Arkitekter
Se Til Siden Nordjylland Aalborg, Sociologisk byudvikler, (Samarbejder med By+Land)
Sleth Sjælland og Jylland København, Aarhus Arkitekter
Spant Studio Sjælland Aarhus Arkitekter

Eva undersøger:




Stedvis Midtjylland Lystrup Arkitekter,
Tegnestuen Mejeriet Sjælland, Fyn og Jylland, Kolding og Odense, Arkitekter
Tegnestuen Stedse Aps Sønderjylland og Nordjylland Haderslev og Thy Arkitekter

René undersøger



Urban Goods Midtjylland Aarhus Oplevelsesøkonomi og designkultur.
Wad Landskabsarkitekter Midtjylland Viby J Landskabsarkitekter

Ad 4 Videndeling og hjælp/sparring
Eva kontakter og sender referat fra mødet til kulturforvaltningen og til Landdistriktsudvalget. Orientering til
Therese Agerkilde

Ad. 5 Evt.
Kommende møder. Jakob rundsender en Doodle, mhp at finde tre mødedatoer i det nye år.
Vi mangler materialer fra workshop. Eva efterlyser dem og rundsender
Spørgsmål til Therese: Hvad er definitionen på anlægssum? Er det inkluderet sum til f.eks. arkitektfirma,
proces, etc. Hvor meget kan der regnes under dette?
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Spørgsmål til Therese: Vi kommer til at diskutere hvad det vil sige at LOA og Realdania vil giver max 50% af
anlægssummen. Vil det sige at vi skal søge penge nu fra diverse fonde, eller skal vi først søge penge fra
diverse fonde når vi har den færdige beskrivelse af projektet. Spørgsmålet er om man kan søge om 50% af
anlægssummen uden at have penge i hånden. Se Ansøgningsvejledning, Budget og finansieringsplan, punkt
5.3. Hvordan skal vi forstå det punkt.

Dagsorden til næste møde:
1. Gennemgang af potentielle rådgivere og valg af tre, som kontaktes for et uforpligtende møde og
tilbud. Therese evt. med.
2. Økonomi. Hvad er status på økonomi
3. Hvad er vores vision. På workshoppen var der stort fokus på at vi skal være bevidste om vores
vision. Noget af visionen har vi formuleret i ansøgningen og det rådgivnings og arkitektfirma, vi
vælger, kan hjælpe os i processen til at blive mere skarp på visionen. Drøftelse af hvor langt vi er
aktuelt ift. at formulere visionen.
4. Afklaring af punkter til næste møde
5. Evt.
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