Referat fra møde
Kulturcenter Værestedet, udvalg for Områdefornyelse
onsdag d.23.01 kl. 19.00 på Kulturcenter Værestedet
Deltagere: Bodil Risdahl (Sundstrup, Fjordklyngerådet), Kiri Elkjær (Nr. Rind), Ole Pedersen (Låstrup
forsamlingshus), Preben Ammitzbøl (Nr. Rind), Jacob Kjærsgaard (Låstrup, Bestyrelsen KV), , Tilde
Munkholm (daglig leder KV), Eva Nielsen (Fjordklyngerådet, bestyrelsen KV), Leif Nielsen (bestyrelsen KV)
deltager i ½ time
Afbud: René Storgaard Madsen (Låstrup lokalråd)
Referent: Eva Nielsen

Punkter til drøftelse
1) Fremadrettet skal der udarbejdes dagsorden til hvert møde, som rundsendes inden mødet.
2) Referat fra første møde er gået tabt og vi fik ikke gemt et billede af udkast til skemaet som skulle kunne
beskrive aktiviteterne nu og fremadrettet på Kulturcenter Værestedet. Det har derfor været svært for
Rene at lave udkast til skemaet. Eva har rekonstrueret et referat på ren hukommelse så det er ikke
fyldestgørende, men dagens møde kan supplere.
3) Side på hjemmesiden – skal den være åben eller lukket?
a) Drøftelse af om siden skal være åben eller lukket: Der er enighed om at siden skal være åben for
offentligheden, således at borgerne kan følge med i processen og har mulighed for at komme med
forslag og kommentarer. Det er vigtigt at udvalgets drøftelser deles i offentligheden. Måske skal vi
også overveje at fortælle om processen i nyhedsbreve og i sociale medier på udvalgte tidspunkter.
Fremdigt bliver referater og aktuelle dokumenter lagt på hjemmesiden via Leif. Dette fordrer at
referater skal kritisk gennemlæses og godkendes inden det lægges ud til offentligheden. Leif gør
mappen offentlig tilgængelig
4) Formålet med KV – skema der samlet kan beskrive nuværende og fremtidige beskrivelse af hvad KV står
for. Ingen husker nøjagtigt skemaet fra sidste møde så følgende punkter genskaber forhåbentlig
ideerne fra sidst så René kan genskabe skemaet.
a) Der skal udformes et skema som beskriver/klarlægger hvad KV bliver brugt til aktuelt. Dette skema
skal også indeholde en klarlæggelse af hvornår aktiviteterne foregår i løbet af året
b) Der skal også udformes et skema der klarlægger hvilke aktiviteter vi ønsker at huset skal rumme
fremadrettet. Der bliver således tale om to og måske også flere skemaer
c) Skemaerne skal også illustrere hvornår på året aktiviteterne foregår og evt. også relateres til
aldersgrupper
d) Det er vigtigt at beskrive målgrupperne, så det bliver tydeligt hvad KV bliver brugt til i dag og
derudfra kunne identificere nogle ”huller” både omkring aldersgrupper, tidspunkter på året etc.
e) Vigtigt at vi tænker stort for ellers bliver det for småt efter få år
f) Preben har kontaktet et kulturcenter, som er i gang med at udvide. Vil undersøge hvordan denne
proces foregår.
g) Et væsentligt ”spor” i fornyelsen af KV bliver en renovering af det eksisterende hus da huset for
nuværende er gammelt i alle installationer og er slidt på mange områder. Det er dog vigtigt at
bevare sjælen i bygningen, hvilket berettiger en renovering af noget af det eksisterende, således at
det eksisterende hus er solidt og renoveret inden der bygges nyt ovenpå/uden om etc.

5) Under dette referat ses input til skema vedr. fremtidige funktioner
6) Besøg af Thomas Olesen
a) Vi er enige om at vi gerne vil mødes med Thomas inden, mødet med arkitekt og projektleder.
b) Vi vil bede René om at aftale en dato for møde med Thomas. Evt. flere mulige datoer fra Thomas,
så vi kan sende en doodle rundt. Mødet med Thomas, skal være inden mødet med arkitekt
7) Vi var på rundvisning i huset

Brainstorming – i forhold til funktioner/aktiviteter på KV, som kan indplaceres i et skema……….
Formidlingscenter/informationscenter/videndeling om Fjordklyngen
Formidle adgang til Fjorden både i ren fysisk form og med informationer
Lejrskole
Husflidsskolen
Samarbejde med forsamlingshuset med henblik på en pakkeløsning
Brugerne bestemmer!!!!!!!!
MTB ruten
Cafeområde
Aktiviteter der appellerer til skoleklasser
Naturskole som kan bruges af skoler og familier
”Råt” områder hvor MTB kan sidde og have læ uden at skulle rengøre det efterfølgende, skoleklasser kan
sidde der med gummistøvler og familier kan tilgå det åbent, adgang til vand, værksted etc.
KV har fisketegn til åen som skoleklasser kan anvende
Alle skoler kan bruge KV i åbningstiden uden at betale noget for det jf. vedtægterne
Spisesal til store mennesker
Soveforhold forbedres
Køkkenområde kan anvendes og er brugelig til større selskaber, små selskaber
Mere komfortable hytter til undervisere
Mulighed for fysisk aktivitet for skoleklasser, for mindre grupper (yoga, boldspil etc.)
Huset skal være tilgængeligt uden for åbningstiden for besøgende, lokale, familier etc.
Pakkerejse/oplevelsestur i hele Fjordklyngeområdet der kan sammensættes (minigolf, kanosejlads,
saunagus i Sundstrup, fugle område i Skals …..alt i alt en samlet tur rundt i området
Videreudvikle retningen med naturskole, naturoplevelser overnatning af skoler (en af de retninger der er
mulige)
Velvære wellness yoga vildmarksbad sauna etc…..kunne være en anden retning – dog opmærksom på ikke
at konkurrere med bade/wellness faciliteter i Sundstrup

Læringens hus, foredragsrække, lære om livsstil, lære om området, etc.
Det historiske – udforskning af det historiske i området (detektortræf), smedene, sjægt etc.

