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Referat: Eva Nielsen

Mødet afholdes som et kombineret virtuelt og fysisk fremmøde på KV
Oplæg af Maiken og Mads – se evt. slides, rundsendt af Leif efter mødet
Processen skitseres
Mads og Maiken har været rundt på Kulturcenter Værestedet. Maikens første besøg. Værestedet en
tidslomme. Taler ind i balancen mellem at bevare det autentiske og at forny, samt at gøre stedet mere
funktionelt/multifunktionelt. Maiken og Mads har et ønske/behov for også at se KV med liv, med sigte mod
at understøtte og facilitere de rammer der allerede er i huset.
Der er aktiviteter i rummene lige nu som kunne tale for at nogle aktiviteter træder til side og at noget andet
træder i stedet. Vigtigt at hente nye aktiviteter ind i rummet og gøre huset mere fleksibelt. Stærkt
landskabspotentiale – binde by og landskab sammen. Der er potentiale for at aktivere de områder der er
omkring Værestedet noget mere. I den forbindelse gøres opmærksom på boldbanen/græsbanen som også
hører under KV
Åbning – flere indgange til KV/
Åbninger af huset flere steder kan understøtte både indgang til huset men også kontakten til
naturen/adgang til naturen. Åbning af huset så borger i byen kan se livet og aktiviteterne i huset – f.eks.
aktivitet i gymnastiksalen og lysindfald ind gymnastiksalen. Åbne en af lokalerne ud mod gården og evt.
etablere partnerskab med container/tribune i gårdrummet.
Arkitektoniske indsatser (oplistet på baggrund af skitse)






Pavillion
Åbning af undervisningslokale mod gården
Foyer (oprindelig indgang/cafe)
Åbning af gymnastiksalen
Opgradering af smedjen
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Åbning mod landskab fra træværkstedet
Gårdrum mod byen
Gårdrum mod landskabet

Ovenstående indsatser kan grupperes som delprojekter. Det betyder at de mindre projekter hver især
bliver mere realiserbarte fordi projekterne kan prioriteres og det tillader at der kan laves
indgreb/ændringer nogle steder, samtidig med at andre dele af huset beholdes i det oprindelige.
Grupperingerne i delprojekter er det Maiken og Mads kalder for nålestik i slides.
Nålestik/grupperingerne kan formidle en dialog mellem flere brugergrupper omkring
delprojekterne/arkitekturen. Listen er dermed en måde at strukturere arbejdet omkring projekterne og
idegenerering hos brugergrupperne på tværs.
I øjeblikket er der i skitsen lagt op til en nedlæggelse af depotrummet foran gymnastiksalen for at
genetablere det oprindelige udtryk i bygningen/gårdrummet. Der gøres opmærksom på at det betyder en
fjernelse af depotrum – der er stadig brug for depotrum. Der kan evt. tænkes i små decentrale depoter,
fremfor store centrale depoter.
Boldbanen er først blevet kendt for Maiken og Mads i dag. Der er et potentiale i anvendelsen af denne
plads.

5 delprojekter
De fem delprojekter gør at økonomien i projektet lettere kan overskues og scaleres op og ned. Samtidig kan
det gøre det lettere at søge penge hjem fra mindre fonde
#1 – ny indgang, foyer, cafe, køkken
Forslag om studietur til Sdr Nissum, Erik Brandts projekt med at omdanne en gammel skole til kulturhus.
Ny indgang, der leder til at holde den indre gård fri, så der er mulighed for aktiviteter der i stedet for
parkeringsplads.
Vigtigt med fleksibilitet af de tre rum
Køkkenet som et ud af i alt tre hjerterum på KV – sammen med gymnastiksalen og klasselokalerne. Det er
ofte disse rum der cirkuleres i. Køkkenet skal kunne bruges til madlavning i flere kontekster –
fællesspisning, mad til over 100 personer, undervisning i madlavning, madlavning sammen med børn,
udekøkken/naturkøkken etc.
Forankret i fællesspisning, et uderum der kan skabe mulighed for madlavning etc.
#2 - pavillion-åbning af lokale mod gårdrum
Fleksibilitet i alle rum, mulighed for at gøre rum mindre eller større.
Gøre container til en del af bygningen eller at bygge nogle ekstra pavilloner, vi skal have brugerne af
containeren/cykelklubben i tale og finde ud af hvad de gerne vil.
#3 – Åbning af gymnastiksalen
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Gymnastiksalen – skabe flere funktioner ved at åbne i facaden – med repos skabe deltagelse af mindre
træningshold eller yoga/mindfulness. Åbne til gårdrummet, så det skaber mere liv i gårdrummet og
samtidig indefra åbner rummet op og lukker lys og naturen ind. Flere funktioner for børn.
Overnatning. Der er ønske om overnatning, for de der ønsker at opleve Fjordklyngen over flere dage.
Shelterplasudvidelse også en mulighed.
Samarbejdet mellem forsamlingshuset og KV
#4 – Træværksted imod landskab og opgradering af smedjen
Gøre træværkstedet mere mobilt og at smedjen kan gøres mere synlig. Stærkt tema med håndværk, der
fastholder fortællingen om håndværk.
Taler til de små fællesskaber, vi skal være opmærksomme på tilbud til flere generationer i alle rummene.
Evt. lave et værksted som kan anvendes af alle.
Gårdrummet – mere fleksibelt. Udendørs faciliteter for børn og unge.

Næste tiltag
Uge 22, torsdag vil Maiken og Mads tage ophold på KV en hel dag, hvor der skal planlægges møde med
repræsentanter fra flere brugergrupper. Møderne skal give sparring til den fortsatte tegneproces
LOA og RealDania tilbyder os et online møde mhp sparring, alt efter vores behov. Mødet kunne være når vi
har et skitseforslag – som et midtvejsmøde.
Styregruppen udarbejder en liste over de aktuelle brugergrupper og ønsker til brugergrupper. Foreløbigt
forslag til repræsentanter fra følgende: Naturskolen, børnefamilier, ungegruppe, institution, skole,
cykelklub, dagpleje.
Vi mangler et overblik over økonomien: Vi har penge fra områdefornyelsen, men behov for at vi skaffer et
lokalt økonomisk tilskud i form af f.eks. indsamling i hele Fjordklyngen. Viborg Kommune har tidligere givet
tilsagn om økonomisk støtte til renovering af køkken. Desuden kan der være mulighed for et kommunalt
tilskud fordi bygningerne er kommunalt ejet og fordi huset er til rådighed for kommunens skoler. Eva
sammensætter en orientering/skrivelse til Kultur i samarbejde med Therese.
Leif rundsender slides fra dagens møde
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