Væksthusets venner
Møde 01-11-2016

Forhistorie
Væksthuset er tænkt som et samlingssted, hvor byens
borgere kan møde hinanden og forskellige aktiviteter og
idéer kan spire frem. Bording Lokalråd har påtaget sig at tage
initiativ til, at der dannes Væksthusets Venner af de, som
måtte være interesserede i at være med. Væksthusets
Venner skal baseret på frivilligt arbejde føre tilsyn med/passe på huset og medvirke til, at der skabes
aktiviteter i huset. Mødet den 1. november 2016 var til etablering af Væksthusets Venner.
Der var mødt godt 20 personer op til mødet.

Oplæg
Birgit Linaa Pedersen og Erik Fink har udgjort Bording Lokalråds udvalg for Væksthuset. Birgit bød
velkommen med et oplæg:
Væksthuset er blevet en smuk svane
Hvad kan det nu bruges til? Vi skal bare være kreative!
100 m2 uopvarmet rum midt i byen
Lokalrådet har deltaget i mange møder i processen og forsøgt at få ønsker igennem
Kommunen ejer bygningen – Bording i form af Væksthusets Venner har påtaget sig til stå for driften
2 udvalg tænkes nedsat – aktivitetsudvalg og driftsudvalg
Driftsudvalget – nøgler, adgang, facebookgruppe osv.
Aktivitetsudvalget – igangsætte og hjælpe brugen af huset
Utilsigtet brug af huset – hvordan styrer vi det? Skal der være aflåst?
Erfaringerne fra forsamlingshuset viser, at der bruges 6 forældre-dørmænd for at styre en fest
forsvarligt.
• Desværre er planet-figuren blevet delvist ødelagt i forbindelse med en ungdomsfest.
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Møde med kommunen
Der er senest holdt møde den 31/10 med kommunen, hvorfra følgende refereres:
• Gavlvinduespartiet bliver lavet med bedre forankring, så det ikke giver sig ved blæst
• Skraldespand sættes op inden i huset
• Der er intet kommunalt driftsbudget til huset
• Væksthuset er ene af sin art i kommunen, så der er en vis usikkerhed om håndteringen hos kommunen
• Byen / lokalrådet kan ikke stå som betalende lejere, men der arbejdes på at lave en form for
brugsaftale mellem kommunen og Væksthusets Venner
• Akustik har været drøftet
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• Toilettet kan forholdsvist nemt laves om til handicap-venligt – men vi har ikke tilladelse til selv at lave
omforandringer i huset
• Gulvet afrenses + tilføres lettere forsegling
• Jeanette Ishi Lehn er kontaktperson hos kommunen

Væksthusets Venner
• Væksthuset Venner – ikke nødvenligvis en forening, men myndigheden over husets drift er tildelt
Væksthusets Venner som borgergruppe.
• Birgit vil gerne være koordinerende, men der skal være flere personer på.
• Der blev rundsendt lister, hvor de tilstedeværende skrev sig på til deltagelse i udvalgene
• Et opfølgende møde holdes senere - i feb./marts
• Referatet mailes rundt til deltagerne og slås op i Facebook Vision Bording + lokalrådets hjemmeside
• Menupunkt til Væksthuset laves på lokalrådets hjemmeside

Væksthuset
Væksthuset ejes af kommunen.
Der er et tekøkken med håndvask, køleskab og bordplade. Det har været aflåst indtil videre.
Toilettet er ikke aflåst og rengøres af kommunen.
Møblerne (undt. de grønne stole) er ikke væksthusets. Borde/bænke-sæt lånes af forsamlingshuset
vinteren over.
• Der vil blive sat LED-lys op langs toiletbygningens yderside, hvilke vil lyse efter mørkets frembrud
• Kommunen opsætter affaldsstativ inde i huset.
• Den grønne renovationsspand bliver ikke tømt – det afklares af kommunen, afhængig af hvordan det
kan betales
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Væksthusets brug
• Pas på det ikke bliver et forsamlingshus nr. 2 – det skal mere fungere som fx en park med offentlig
adgang.
• Der skal også være et sted, de unge kan være.
• Gerne involvere unge, således de får medansvar for huset
• Der skal ikke være fester i væksthuset. Og i hvert tilfælde ikke uden forældre. Hvordan kan det
håndhæves?
• Koordinering af brugen – via Facebook / opslagstavle? – plads til alle <> reservere til større
arrangement. Så udgangspunkt er der fri adgang for alle og ofte plads til flere ad gangen. Det
overvejes, om der kan laves et reserveringssystem for større arrangementer eller et sted, hvor større
arrangementer kan annonceres/oplyses.
• Opslagstavle i huset til annoncering af arrangementer – må vi opsætte og hvem vil lave sådan en?
• Åbningstid / aflåsning
 Det er hensigten, at huset skal stå uaflåst generelt, således at spontane arrangementer kan opstå
 Der er 3 forskellige nøgler – fordør, tekøkken, bagdør
 Etablering af automatlås er indtil videre stillet i bero. Prisen er 20-30 tkr. Og kan de fungere?

Væksthusets Venner

3
 Tekøkkenet har været aflåst – skal det stå åbent? Skal efter aftale med kommunen være låst af
hensyn til forbruget af el.
 Generelt stemning for at køkkenet skal være permanent oplåst i åbningstiden.
 Følgende åbningstider blev vedtaget: I vinterperioden aflåses klokken 20-8 torsdag, fredag, lørdag.
 Der etableres et ”vægter-korps”, der en uge adgangen står for af- og oplåsning. Ugens vægter står
for tilsyn i hverdagen
 Nøgler kopieres – måske vil XL-byg sponsere?
• Husregler:
 Så få som muligt – men klare – men pas på det ikke bliver for restriktivt
 Skilt med husregler opsættes i huset
 Ansvarlig person ved arrangementer udenfor åbningstid inkl. økonomisk ansvarlig
 Regelsættet tages op til vurdering på næste møde
 Der var enighed om følgende husregelsæt:
 Huset er åbnet for alle
 Åbningstider – vinteren aflåses huset klokken 20-8 torsdag, fredag, lørdag.
 Regler for aktiviteter: Ikke festlokaler.
 Oprydning + fjerne affald.
 Rygning forbudt
• Reglerne cleares med kommunen herunder oplåsning af køkkendør – Birgit undersøger.

Økonomi
•
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Der er ikke i øjeblikket nogen indtægtskilde for huset.
Der er måske et aktivitetsbudget fra Realdania generelt, som kan søges
Måske penge fra et spis-sammen arrangement.
Annie Bech Nielsen kunne fortælle, at der var indtjent 4.900 kr. på tombola til huset
Birgit står for økonomi

Aktivitetsudvalget
• Ikke stå for aktiviteter – kun løbe det i gang.
• Lave det spiseligt for andre at deltage i
• Lave PR-arbejde:
 kontakt til byens foreninger om at de kan bruge huset
 præsentationsbeskrivelse så alle borgere i byen ved, hvordan huset fungerer og at det kan bruges
af alle
• Nogle planlægger loppemarked
• Vil nogen opsætte juletræ
• Dem, der holder arrangementer, bør tage hensyn til de lokale erhvervsdrivende
• Der vil også opstå spontane aktiviteter

Tak til alle fremmødte for deltagelse med et stort engagement!
Vi glæder os til at tage Væksthuset i brug!
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For yderligere oplysninger kan Birgit Linaa Pedersen kontaktes, birgitlinaa(a)gmail.com

Kim Rune Christensen
referent

Væksthusets Venner

