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Charlottenlund, d. 7. Februar 2017

Kære Byplanudvalg
Nedennævnte borgerinitiativer – Kulturvision Charlottenlund, Active Art Forum m.fl. –
tillader os hermed, at anmode om, at der ved kommende byplanudvalgsmøde torsdag den 9.
Februar 2017 til de påtænkte ændringer til Lokalplan for Charlottenlund Slot, Slotspark og de
der tilhørende bygninger tillige bliver tilføjet kultur og kulturelle formål.
Dette forslag begrundes i det følgende.
Nogle af borgerinitiativerne har været aktive siden 2012, hvor det tidl. Danmarks Akvarium
blev solgt. Kultur Akvariet, som Kulturvision Charlottenlund dengang hed, fik i samarbejde
med et arkitektfirma udarbejdet en projektbeskrivelse af ”Kultur Akvariet – Charlottenlunds
Musikhus”. Imidlertid blev bygningerne – desværre - solgt til investorer, der siden forgæves
har ansøgt om godkendelse af diverse indretningsforslag.
Da det i begyndelse af 2015 blev klart, at en ny ejer, NPV A/S, havde købt ejendommen og at
DTU Aqua ville fraflytte de øvrige lejede bygninger, fik Kulturvision Charlottenlund
udarbejdet et samlet idegrundlag for Charlottenlund Kulturpark.
Forslag som Kulturvision Charlottenlund løbende har forsøgt Gentofte Kommune inddraget i.
Således afholdt Kulturvision Charlottenlund en Kulturkonference på Charlottenlund Slot den
20. Juni 2015, hvor et bredt udvalg af kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog. I løbet af 2015
afholdt Kulturvision Charlottenlund i alt 28 forskellige møder om idegrundlag, og dialog med
Gentofte Kommune. Bl.a. det udvidede kulturudvalgsmøde den 19. Oktober 2015 på Hellerup
Bibliotek. Kulturvision Charlottenlund og Slotsgruppen har begge fået en skriftlig anbefaling
fra Michael Fenger og Anne Hjorth, som henholdsvis formand og næstformand for Kultur,
Unge og Fritid.
Vi har som borgere og kulturinitiativer en forventning om, at politikerne lytter til borgerne og
at borgerinitiativer tages seriøst. Kulturinitiativerne har ikke blandet sig i debatten om
kommunens ønske om at huse flygtninge eller bygge ungdomsboliger. Vi ser muligheder i at
etablere flygtningeboliger, ungdomsboliger og kulturaktiviteter. Området er stort nok til at
rumme disse formål.
Det er lidt vanskeligt at forstå, hvis Kulturudvalget vælger at se bort fra at områdets
altomfattende ejer (Slots- og Kulturstyrelsen) ikke kan og må indgå lejeaftaler med
kulturinitiativer som netop ønsker at bevare kulturarv og etablere kulturtilbud i
overensstemmelse med Styrelsens formål.

Kulturen bør skrives ind i Lokalplanen idet;
•

Mere end 150 lokale borgere har været med til at formulere en kulturel vision for
Charlottenlund Slot og Slotshave,

•

Borgere på adskillige borgermøder om akvariet og slotsområdets fremtid tydeligt har
givet udtryk for, at man ønsker kultur og kulturtilbud i Slottet og i Slotsområdet,

•

Akvariets og Slottets overlevelse som bygninger i høj grad står og falder med, om der
kan findes et kulturelt og kommercielt koncept for bygningerne,

•

Slottet er fredet og ikke kan ombygges til boligformål eller som flygtningeboliger, men
er velegnet til udstillinger, koncerter, messer og offentlige formål,

•

Mange borgere i Gentofte Kommune og en større gruppe af udøvende kunstnere
igennem mere end 10 år har arrangeret koncerter og kulturtilbud på Slottet,

•

Gentofte Kommune plan igennem mange år har signaleret, at kommunen ønskede at
reservere området til kulturelle formål,

•

Kulturmuligheder vil give ejeren af Danmarks Akvarium bedre mulighed for at udvikle
et koncept, der er økonomisk bæredygtigt.

Kulturinitiativerne har budt samlet ind på at leje alle bygninger i Charlottenlund Slotspark,
naturligvis med undtagelse af den tidligere Akvariebygning. Ingen af de enkelte
kulturinitiativer arbejder med driftsunderskud, d.v.s. udgiftsneutral for Gentofte Kommune.
Senest er de samlede kulturinitiativer indgået i et strategisk samarbejde, og arbejder på en
selskabsstruktur, der tilgodeser de fremtidige forskellige forretningsmodeller for ejerforhold
og drift. Tillige er der aftalt møder med Slots- og Kulturstyrelsen.
Kulturinitiativerne anmoder derfor Gentofte Kommune, Byplanudvalg, at man benytter denne
enestående mulighed for dette helt unikke område i vores kommune, og at der i den
kommende Lokalplan indskrives / tilføjes kultur og kulturelle formål.
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