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VÆRKSTEDER,
UDSTILLINGER OG
KREATIVT
FÆLLESSKAB

Kulturhuset Vandværket skal først og fremmest være det samlingssted, som vi mangler i kommunen for foreninger primært
med kreative/kulturelle formål, men vil
også åbne sig udadtil ved kontinuerligt, at
invitere indenfor til udstillinger, workshops
og andre events.

Vi ønsker:

De primære aktiviteter vil være maleri, keramik, skulptur, foto og senere når fase fire
er gennemført også mad-aktiviteter.

> At imødekomme et stigende behov for
kreativ udfoldelse og samhørighed.

Vandværket udbygges løbende i faser for,
at kunne fremstå som Køges medborgerdrevne kulturhus fyldt med kreativitet
og aktivitet, med beslutningerne tæt på
borgerne.

> At inddrage børn og unge i et fælles
kulturelt miljø på tværs af generationer.

> At styrke Køge kulturelt.
> At lave et lokalt kraftcenter for kreativ
innovation
> Samle mange aktører for samlet, at løfte
den kulturelle lokale dagsorden.

> At skabe mulighed for et lokalt funderet
udstillingssted.

BRUGERNE
STYRER HUS
OG UDVIKLING

BRUGERFORENING
SOM PARAPLYORGANISATION
Brugerforeningen Vandværket er en ny
selvstændig forening, som skal fungere
som paraplyorganisation for de øvrige
involverede foreninger.
Køge Kunstforening fungerer alene som
initiativtager og igangsætter i opstartsfasen
og implementeringsperioden.
De enkelte foreninger sørger selv for
indhold herunder udbud af workshops,
undervisning, materialekøb, inddragelse
af interesserede borgere, indbydelser til
udstillinger mm.

IMPLEMENTERING
OVER FLERE FASER
Vi ønsker en forholdsvis lang implementeringsperiode for at skabe en naturlig og
organisk vækst ud fra præcis de ønsker og
behov, som afspejler Vandværkets brugere.
Huset tænkes primært istandsat for
eksterne fondsmidler. Det er med dette for
øje at ibrugtagningen og istandsættelsen af
huset er inddelt i overskuelige faser.
Denne faseinddeling tjener desuden til at
kunne vækste huset organisk både hvad
angår inddragelsen af foreninger efterhånden og husets funktioner.

Alle kar må renses og der
dækkes af trægulv. Disse
lokaler er kun tilgængelige fra
1. sal
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gulv til loft.
Skydedør v. trappe
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Ovenlys
Rensehallerne forbindes med gangbroen
af trapper i hver ende af lokalet

FASE 1:
FILTERHUSET OG
GARAGERNE

FILTERHUSET BLIVER
TIL VÆRKSTEDER

GARAGEN BLIVER TIL
UDSTILLINGSRUM

Der indrettes fem gode værksteder i filterhuset. Et i ‘garagen’ i stueetagen og fire
ovenpå, hvor de store betonvandkar nu er.

Garagen har åbenlyse fordele til dette
formål. Lokalet kan aflåses for at kunne
forsikre udstillede værker uden, at genere
den daglige brug af værkstederne.

De oplagte aktiviteter at indrette i disse
værksteder til i første omgang er
keramikværksted, malersal, træværksted
og fotokunst.
Værkstederne kan benyttes af alle de
tilknyttede foreninger og man flytter sine
remedier frem og tilbage fra sine aflåste
skabe.
Der indrettes fælles tekøkken, garderobe
og toiletfaciliteter.
Tiderne allokeres løbende halvårligt mellem
alle interesserede brugere.
Udover foreninger kan huset rumme
Billedkunstskolen for børn, kreative hold i
Ungdomsskolen, aftenskolehold mm.

Dette lokale benyttes til udstillinger af
høj kunstnerisk kvalitet og udstillingerne
skal være kuraterede. Dette for at sikre at
stedet kan fastholde sin position som et
udstillingssted der kan måle sig på den
kunstneriske scene.
Lokalet kan også benyttes til mere perifere
aktiviteter som f.eks. kor, fællesspisninger,
generalforsamlinger, skakturneringer mm.
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FASE 2:
TOGVOGNEN

TOGVOGNEN BLIVER
TIL UDSTILLINGSRUM
Vi forudser, at behovet for større
fælleslokaler vil være stigende og derfor
kan Togvognen bruges som et mindre
udstillingssted.
Dette er også lokalet, hvor der i forbindelse
med større events kan afvikles workshops
og lignende.
Dette lokale kan benyttes af alle de tilknyttede foreninger til egne udstillinger via
booking i en fælles kalender.
Udstillingerne i Togvognen er ikke
kuraterede.

FASE 3:
FÆLLESRUM OG
KØKKEN

GÅRDSPLADSEN
BEBYGGES OG BLIVER
TIL FÆLLESRUM OG
KØKKEN
Alle lokaliteter og funktioner samles når
gårdspladsen bebygges og bliver til ét stort
rum på mellem 250 og 300 m2.
Der indrettes godkendte køkkenfaciliteter
og resten af rummet indrettes, som en
åben café.
Caféen kan benyttes til en mangfoldighed
af forsamlinger og aktiviteter. Og nye
foreninger, der nu kan indbydes til at være
brugere af Vandværket, kunne både
arbejde med mad som aktivitet og mere
stillesiddende aktiviteter og mindre foredrag med relation til foreningerne mm.
Nye foreninger kunne være KØFF Køge
Økologiske Fødevarefællesskab, Køge
Skakklub og Ældresagen.

Endelig undersøges om det er muligt, at
indlede samarbejde med FGU Midt- og
Østsjælland / Klemmenstrupgård om cafédrift nogle timer hver dag, som et led i det
pædagogiske arbejde på deres madlinje
uden at der opstår konkurrenceforvridning.

FASE 4:
VANDTÅRNET

VANDTÅRNET
BLIVER TIL
USTILLINGSRUM
OG UDSIGTSSTED
Der indskydes etageadskillelser og bygges trappe og elevator i vandtårnet, så det
fantastiske og ikoniske bygningsværk kan
bruges til udstillinger i flere etager.
Et udsigtspunkt og en café på toppen
vil kunne fremstå som et aktiv for byens
borgere og gæster i byen. Et fyrtårn på den
helt bogstavelige måde ...

Allokeringen af disse udstillingslokaliteter
administreres på linje med garagen.
Udstillinger i disse rum er udstillinger med
eksperimenterende samtidskunst af høj
kunstnerisk kvalitet.
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ARKITEKTUR:
IDEER TIL
OMBYGNING

I samarbejde med arkitekt Bastian Bilde,
der har sine rødder i Køge, har vi udarbejdet et overordnet skitseprojekt, hvor man
har lagt sig i rækken af arkitektoniske greb
som i forvejen er i Køge; de lave bygninger
og gårdene med overdækninger.
Groft sagt kan man arkitektonisk opdele
bygningsmassen i fire bygningsdele:
Vandtårnet, Vandværket, Togvognen og
Vandmesterboligen. De er meget forskellige i deres udtryk og tænkes bevaret og
videreført som sådan.
Selve Vandværket er opført gennem en
årrække og knopskudt – sikkert som nye
behov har meldt sig.
Bygningen udstråler et skønt 50’er-look
og har ét meget karakteristisk greb udført
gennem alle tilbygningerne, nemlig de
smukke buede tage.
Buerne er konsekvent videreført i alle tilbygninger og ved at fokusere og forstærke
dette markante træk, fortsætter vi den
historie i den kommende overdækning af
den nuværende gård.

Vandmesterboligen videreføres i sin nuværende form og indgår pt. ikke i planerne.
Vandtårnet har sin helt egen klassiske
æstetik fra omkring århundredskiftet som
på alle måder ønskes bevaret.
Ligesom man flere andre steder i landet
har arbejdet med at bevare de ikoniske
vandtårne og inddrage dem i en lokal kulturel kontekst, ønsker vi også at gøre det i
Køge.
Det kommer til at kræve meget generøse
og velvillige fonde. Men sikken et vartegn
vi kunne få i Køge!

STRUKTUR:
BRUGERFORENING OG
ADMINISTRATION

Der etableres en relativt flad struktur, hvor
brugere og foreninger alle har let adgang til
beslutningsprocesserne.

Brugerforeningen Vandværket hvor alle
foreninger er repræsenteret med et
medlem.

Man arbejder derfor både i sin egen
forening og i den fælles brugerforening
Vandværket.

Det vil formentlig være oplagt at oprette
fælles delvist autonome undergrupper som
f.eks.:

Der vil dog være administrative opgaver,
fundraising, mediering mm, som ikke alene
kan klares af frivillige, som også arbejder i
egne foreninger.

> En fælles frivilliggruppe.

Derfor det må påkræves, at der i begrænset omfang også tilføres midler til supplerende lønnet arbejdskraft. Daglig ledelse
og frivilligkoordinator kunne varetages af
denne funktion.

> De fysiske rammer.

> Vagter mm.
> Husgruppe.

> Udstillingsgruppe
> Cafégruppe

ØKONOMI:
KØGE KOMMUNE
OG BRUGERFORENINGEN

KØGE
KOMMUNE

BRUGERFORENINGEN

Køge Kommune stiller Vandværket til
rådighed for kr. 0,- med en åremålskontrakt, hvori der beskrives hvilke operationelle kriterier, der ligges til grund for en
eventuel forlængelse af kontrakten.

Foreningerne indskyder hver især et
mindre beløb, som årligt kontingent til
brugerforeningen Vandværket. Disse midler
anvendes primært til fælles markedsføring,
møderafholdelse mm.

Renovering og ombygning forventes at
kunne afholdes løbende for fondsmidler
efter en fælles arbejdsplan.

I samarbejde med Køge Kommune
ansættes en deltidsprojektmedarbejder,
der arbejder med fundraising af midler til
ombygninger, administration, oprettelse/
drift af brugerforening og inddragelse af
nye foreninger.

ÅR 1 /2021

Budget:

Ansvarlig:

Anslået antal brugere (uden gæster): 400
> Byggeteknisk gennemgang samt projektering af ombygning:		

500

KK

> Opbygning af struktur samt fundraising af midler til
ombygning herunder deltidsansættelse af administrator:		

250

BF/KK

> De første helt grundlæggende faciliteter tilvejebringes:
Toilet, te-køkken, lagerfaciliteter mm.:		 1.500

BF

> Vand fra kar opsuges og fjernes:		

100

KK

> Driftsomkostninger: Udvendigt vedligehold, forbrug mm.:		

500

KK

> Aktiviteter afholdes:		

250

BF

ÅR 2 /2022

Budget:

Ansvarlig:

Anslået antal brugere (uden gæster): 500
> Driftsomkostninger: Udvendigt vedligehold, forbrug mm.:		

500

KK

> Opbygning af struktur samt fundraising af midler til
ombygning herunder deltidsansættelse af administrator:		

250

BF/KK

> Ombygninger:		 5.000

BF

> Aktiviteter afholdes:		

500

BF

> Inddragelse af flere foreninger. Kalibrering af struktur:		

10

BF

ÅR 3 /2023

Budget:

Ansvarlig:

Anslået antal brugere (uden gæster): 700
> Driftsomkostninger: Udvendigt vedligehold, forbrug mm.:		

750

KK

> Fundraising af midler til ombygning herunder
deltidsansættelse af administrator:		

150

BF/KK

> Ombygninger:		10.000

BF

> Aktiviteter afholdes:		

750

BF

> Inddragelse af flere foreninger. Kalibrering af struktur:		

10

BF

ÅR 4 /2024

Budget:

Ansvarlig:

Anslået antal brugere (uden gæster): 900
> Driftsomkostninger: Udvendigt vedligehold, forbrug mm.:		 1.000

KK

> Fundraising af midler til ombygning herunder
deltidsansættelse af administrator:		

BF/KK

150

> Ombygninger:		10.000

BF

> Aktiviteter afholdes:		

750

BF

> Inddragelse af flere foreninger. Kalibrering af struktur:		

25

BF

MÅLTAL OG
PROCES

VANDVÆRKET
MÅLES PÅ
BRUGERE OG
FORENINGER
Husets berettigelse skal måles på dels
hvor mange aktive brugere, der er tilknyttet huset og dels hvor mange
forskellige foreninger der er medlemmer
af brugerforeningen.
Der skal ligeledes måles på belægningsgraden af huset efter en relativ lang indkøringsperiode.
Vi ønsker at mange vil føle stort ejerskab
og veneration for huset og for hinanden.
Brugere og foreninger kobles på
successivt, efterhånden som de forskellige
faser kan ibrugtages.

FART PÅ
PROCESSEN
Der er brug for ..:
> Hjælp til gennemgang af bygningssagkyndige for at lave en plan for renovering af
de fysiske rammer.
> Hjælp til fundraising.
> Ansættelse af deltidsstilling.

Kontakt: Gitte Dyrløv, formand
T: 22 30 03 43 E: gd@khs.dk

