Ansøgning

’Vandværket’
Borgerdrevet kulturelt mødested med arbejdende værksteder og udstillingsområder.

Køge Kunstforening har været ’hjemløse’ i snart mange år. Dette til trods, har vi
præsteret at være en væsentlig spiller i vores lokale kulturelle miljø. Det skal ikke
være nogen hemmelighed, at vi længe har forsøgt at få fast grund under fødderne
igen. Uforholdsmæssigt mange kræfter bliver nemlig brugt på at finde det næste
sted, vi kan folde vingerne ud.
Vi har i den forbindelse fået øje på det nedlagte vandværk på Sdr. Allé, hvor de bevaringsværdige ikoniske industrielle bygninger og deres nærhed til bymidten er ideelle
til at huse til kulturtilbud for Køges borgere.
I perioden hvor vi har arbejdet med denne tanke, har ideerne udviklet sig til det projekt vi vil præsentere for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune på mødet d. 1.
februar 2021.
Huset skal være meget mere end et hus for Køge Kunstforening. Vi ønsker nemlig dels at kunne fylde huset med liv og aktiviteter så mange af døgnets timer som
muligt og dels at opnå synergier mellem mange forskellige kreative aktører.
Vi ser for os et hus summende af liv for både dem, som har deres daglige gang på
stedet, og for gæster til skiftende udstillinger. Vi skal være mange, der arbejder sammen for at lave et vitalt kreativt hus midt i byen.
Visionen er et kreativt mødested, der udvikler sit til at være et fyrtårn for Køge.
I bogstaveligste forstand.
Vi glæder os til at folde ideerne ud for jer.
NB: Trykt prospekt vil blive leveret i din postkasse inden mødet.

Vi søger om:
1. Udlån af Vandværket i en årrække til Køge Kunstforening/Foreningen
Vandværket
I udgangspunktet er Køge Kunstforening initiativtager og primus motor i projektet.
Løbende overføres aktiviteter til en selvstændig ny forening ’Vandværket’, hvori
Køge Kunstforening agerer på lige fod med de øvrige foreninger.
2. Forbrugsafgifter afholdt af Køge Kommune
Der vil selvfølgelig i takt med øget ibrugtagning være et øget træk på udgifter til
forbrug.
3. Projekteringsmidler
Inden det er muligt for alvor at påbegynde ansøgningsprocesser og det forventede
samarbejde med forskellige fonde, er det nødvendigt at få fastlagt økonomien i de
forskellige faser af projektet. Bilag med budget for projekteringsdelen (rådgivende
ingeniør, arkitekt mv.) eftersendes inden mødet.
Budgettet vil indeholde:
• Arkitekttegninger i endelig form.
• Bistand fra rådgivende ingeniør til projekteringsdelen af den løbende
ombygning/tilpasning.
• Projektledelsesbistand i et antal timer.
Endeligt budget vil blive eftersendt elektronisk inden mødet.
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Køge Kunstforening har eksisteret siden 1946 og er i dag en mobil kunstforening, der laver udstillinger i Køge
og omegn samt forskellige kulturaktiviteter for sine medlemmer. Foreningen har ikke noget fast udstillingssted,
men bevæger sig rundt og indtager egnede lokaler i området.

