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Sagsid.: 21/520

RESUMÉ:RESUMÉ:

Arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør meddeler status pr. 31. marts 2022.

Arbejdsgruppen efterspørger også yderligere dialog med Dragør Kommune

vedrørende oprensning af grunden, lejekontrakt og økonomisk involvering

fra kommunens side.

INDSTILLING:INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. atat arbejdsgruppens status pr. 31. marts 2022 tages til efterretning,

 

2. atat det besluttes om der ønskes en videre dialog med arbejdsgruppen i

forhold til:

a)     Yderligere økonomisk involvering i projektet fra kommunens side.

b)     Hvorvidt kommunen oprenser værftsgrunden.

c)      Udarbejdelse af lejeaftale.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1

Til efterretning.

Udvalget noterer sig, at der ikke er fundet den tilstrækkelige finansiering.

Ad 2

Udvalget ønsker, at der optages forhandlinger mellem alle partier om den

fremtidige anvendelse af det vestlige byggefelt/værftsgrunden. Kulturhus-

gruppen inviteres til møde med partierne.

KULTURHUS DRAGØR - STATUS FRA ARBEJDSGRUPPEN PR.
31. MARTS 2022
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For stemte  5 (A+C+V)

Imod stemte 

Undlod at stemme  2 (L+T)

Godkendt.

Ændringsforslag fra L:

Sydamagerlisten indstiller, at der udarbejdes et materiale til udbud i

licitation af anden bebyggelse/anvendelse af værftsgrunden. Enten som køb

af grunden eller som 50 års leje af grunden. Betingelserne og forbehold for

oprensning af grunden indarbejdes i udbudsmaterialet, idet graden af og

oprensningsmetoden kan afhænge af projektforslaget.  Præmisserne for

bebyggelsen og anvendelsen af grunden udarbejdes med afsæt i Lokalplan

70 og med ideer fra fx Tænketankens arbejde, havnens mange brugere,

herunder fiskerne og havnens klubber. Det kan fx være et mix af ideer som

“De maritime torvehaller”, “Den maritime skurby”, kulturelle værksteder

eller “sejlerhotel/hytter”. Aktiviteter, der vil skabe værdi for både Dragørs

borgere og havnens brugere, og som vil skabe rammer for mere liv – også

uden for sæsonen.

For stemte:  1 (L)

Imod stemte: 5 (A+C+V) 

Undlod at stemme:  1 (T)

Faldet.

Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-04-2022

Ad 1

Ændringsforslag fra ACV:

At orienteringen tages til efterretning og kommunalbestyrelsen noterer sig,
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at den nødvendige finansiering ikke er fundet,

For stemte:  12 (A+C+L+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ændringsforslag fra L til ad 2:

Sydamagerlisten indstiller, at der udarbejdes et materiale til udbud i

licitation af anden bebyggelse/anvendelse af værftsgrunden. Enten som køb

af grunden eller som 50 års leje af grunden. Betingelserne og forbehold for

oprensning af grunden indarbejdes i udbudsmaterialet, idet graden af og

oprensningsmetoden kan afhænge af projektforslaget. Præmisserne for

bebyggelsen og anvendelsen af grunden udarbejdes med afsæt i Lokalplan

70 og med ideer fra fx Tænketankens arbejde, havnens mange brugere,

herunder fiskerne og havnens klubber. Det kan fx være et mix af ideer som

“De maritime torvehaller”, “Den maritime skurby”, kulturelle værksteder

eller “sejlerhotel/hytter”. Aktiviteter, der vil skabe værdi for både Dragørs

borgere og havnens brugere, og som vil skabe rammer for mere liv – også

uden for sæsonen.

For stemte:  1 (L)

Imod stemte: 11 (A+C+V)

Undlod at stemme:  3 (T)

Faldet

Ændringsforslag fra ACV til ad 2:

At kulturhusgruppens arbejde vedr. etablering af kulturhus på

værftsgrunden stoppes. Der optages forhandlinger mellem alle partierne om

en fremtidig udvikling og anvendelse af såvel det vestlige byggefelt som

værftsgrunden.
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For stemte:  12 (A+C+L+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Liste T fik ført mindretalsudtalelse til protokol:

Liste T beklager, at kommunalbestyrelsen ikke giver kulturhusprojektet på

værftsgrunden et økonomisk grundlag, herunder at grunden bliver værdisat,

så arbejdet med at skaffe fondsstøtte kunne være fortsat.

Jerrik Walløe (C) deltog i stedet for Martin Wood Pedersen (C)

Ebbe Kyrø (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T)

SAGSFREMSTILLING:SAGSFREMSTILLING:

Arbejdsgruppen for Kulturhus Dragør aflagde senest status for gruppens

arbejde i december 2021 (Økonomiudvalget den 9. december 2021).

Nu aflægges status for 1. kvartal 2022.

Arbejdsgruppen har afholdt dialogmøde i Kedelhuset, og har planlagt

yderligere 2 dialogmøder i hhv. april og maj 2022.

Arbejdsgruppen har haft dialog med Lokale- og Anlægsfonden, der vil

forhåndsvurdere gruppens materiale.

Der er også dialog med Realdania og Sparekassen Sjællands Fond.

Sidstnævnte afventer en egentlig foreningsdannelse, og arbejdsgruppen har

fremsendt udkast til vedtægter til kommunens orientering.

Arbejdsgruppen skriver, at projektets videre realisering afhænger af en

række forhold, som arbejdsgruppen gerne vil i dialog med Dragør Kommune

om.

Arbejdsgruppen oplyser, at fondene – for at gå yderligere ind i projektet –
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anser det for nødvendigt, at Dragør Kommune indgår i et mere formaliseret

samarbejde, og at der foreligger økonomisk medvirken til projektet fra

kommunens side.

Fondene har også stillet krav om, at kommunen stiller en forureningsfri

grund til rådighed for projektet – og i den forbindelse ønsker

arbejdsgruppen status på kommunens oprensning af grunden.

Endelig anfører arbejdsgruppen at have brug for en lejeaftale i forhold til

fondsansøgningsarbejdet.

Administrationen kan oplyse, at det, administrationen bekendt, hidtil har

været en forudsætning fra kommunens side, at der ikke bidrages økonomisk

fra kommunens side, ud over de 50.000 Kr. som blev tilført projektet ved

Kommunalbestyrelsens beslutning af 17. december 2020. Beløbet blev tilført

gruppen til 50% dækning af omkostningerne ved udarbejdelse af

fondsansøgning.

Status for oprensning af grunden er, at oprensning ikke er påbegyndt og at

de præcise omkostninger forbundet med en oprensning ikke kan opgøres nu.

Dette hænger sammen med, at oprensningsmetoden (oprensning eller

indkapsling) afhænger af, hvad grunden i sidste ende skal bruges til.

I forhold til en lejeaftale vurderer administrationen, at udarbejdelsen af en

endelig aftale vil forudsætte yderligere oplysninger og et mere konkret

projekt. Kommunen vil godt kunne tage stilling til hvor lang tids

uopsigelighed man er villig til at give gruppen. Lejeniveau m.v. vil skulle

fastsættes under hensyntagen til omfanget af eventuelle kommercielle

aktiviteter m.v. og forudsætter derfor som anført flere oplysninger.

LOVE/REGLER:LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:KOMMUNIKATION/HØRING:
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Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

BilagBilag

Bilag 1 - Notat Dragør Kulturhus april 2022.pdf

Bilag 2 - Brev Dragør Kommune - april 2022.pdf

https://www.dragoer.dk/media/39020/converted_17722-22_v1_notat-dragoer-kulturhus-april-2022pdf.pdf
https://www.dragoer.dk/media/39021/converted_17721-22_v1_brev-dragoer-kommune-april-2022pdf.pdf
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