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Forretningsorden Ungdomskulturhuset Vognporten 
 
1. Formålsparagraf for Ungdomskulturhuset Vognporten 

a. Ungdomskulturhuset Vognporten er for unge borgere i Ballerup Kommune i alderen 15-25 år.  
Det er de unge der bestemmer hvordan huset skal tegne sig.  
Huset drives så vidt muligt af frivillig arbejdskraft indenfor målgruppen 15-25 år. 
Huset kan desuden fungere som ”base” for foreninger eller grupper, der laver frivilligt arbejde for unge.  
 

b. Ungdomskulturhuset er først og fremmest et projektorienteret sted.  Dvs. at huset står til rådighed for de af 
kommunens unge, der har behov for at benytte stedets faciliteter til et projekt/opgave.  Det kan bl.a. være til 
forberedelse og udførelse af aktiviteter for andre unge. 

 
c. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at de aktiviteter, der foregår i Ungdomskulturhuset skal være planlagte 

arrangementer af en bredde, der gør, at alle brugere kan og bør deltage i dem, når de foregår. 
 

d. Ungdomskulturhuset har en begrænset fast ugentlig åbningstid, for at give nye unge mulighed for at komme 
og stifte bekendtskab med husets faciliteter, og de aktiviteter der foregår i det.  Ungdomsrådsmedlemmer og 
styregruppemedlemmer må holde huset åbent på alle andre tidspunkter. Herudover er huset åbent i 
forbindelse med planlagte aktiviteter/arrangementer eller efter aftale. 

 
e. Ungdomskulturhuset er ikke et værested, ej heller substitut for en klub, og vi har af samme grund ikke 

pædagoger ansat.  Dette stiller store krav til de unges opførsel, og der vil derfor altid være et sæt regler og 
normer for opførsel i Ungdomskulturhuset.  Disse regler er tilgængelige på opslagstavlen i huset. 
Overtrædelse af disse regler kan medføre karantæne eller bortvisning. 

 
2. 
Styregruppen består af 12 faste medlemmer, samt et ikke fastsat antal åbne pladser, til foreninger / interessegrupper - Samtlige 
medlemmer har stemmeret. Alle foreninger / Interessegrupper skal godkendes af Styregruppen. Styregruppens beslutning kan 
ankes til ungdomsrådet. 
3. 
Sammensætningen for styregruppen:  
6 medlemmer fra Ballerup Ungdomsråd  
6 øvrige unge fra Ballerup kommune, som ikke er medlem af Ballerup Ungdomsråd, 
Den daglige leder i Ungdomshuset Vognporten  
Desuden er der åbne pladser til repræsentanter fra de foreninger eller grupper som har base i Vognporten. En forening eller 
interessegruppe som bruger Vognporten, skal udpege et medlem til styregruppen. 
4. 
De 6 øvrige i styregruppen vælges blandt interesserede unge mellem 15-25 år i Ballerup kommune. Valget foregår i 
Ungdomskulturhuset Vognporten, og er et offentligt valgmøde. De 6 styregruppemedlemmer vælges blandt de fremmødte, og der 
vælges ligeledes 2 suppleanter, hvis det er muligt. Er der nye opstillede er 1 plads reserveret til disse. Er der mere end 1 ny 
opstiller, bliver der holdt valg mellem disse om den plads. 
De 6 unge i styregruppen, som er valgt blandt Ballerups unge, er valgt for en periode af 1 år. 
De 6 unge i styregruppen, som er udpeget af Ballerup Ungdomsråd vælges for 2 år. 
Valg af græsrødder skal ligge 3. onsdag i september hvert år. 
5. 
Styregruppemedlemmer kan få en magnetbrik der fungerer som nøgle til Ungdomskulturhuset Vognporten. Brikken er personlig 
og må ikke overdrages til andre. I særtilfælde kan brugere få udleveret brik, hvis de deltager aktivt i et projekt, eller i 
udvalgsarbejde. Ungdomsrådsmedlemmer kan også få brik. Den daglige leder varetager, udleverer og inddrager brikker. Mister en 
indehaver sin brik, skal dette straks meddeles den daglige leder i Ungdomskulturhuset som så lukker brikken. 
Alle der får udleveret brik skal underskrive en tro-love erklæring. 
Der udleveres desuden en nøgle til de interne døre i huset, den ansatte i huset har ansvaret for udlevering af disse. 
Styregruppemedlemmer kan desuden låne et privat opbevaringsskab. 
6. 
Der må ikke afholdes private arrangementer i Ungdomshuset Vognporten. 
7.  
Der må ikke soves i Vognporten medmindre særskilt aftale er lavet med styregruppen. Overtrædelse medfører  
1. gang = advarsel  2. Gang = 2 uges karantæne. 3. Gang = 1 måneds karantæne og 4. Gang = 3 måneders karantæne. 
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8. 
Styregruppen afholder offentlige møder 3. onsdag hver måned kl. 19.00. 
Der indkaldes til møderne via Facebook med 1 uges varsel, og med SMS på dagen. 
De fremmødte styregruppemedlemmer er beslutningsdygtige. Ved fremmøde af mindre end 4 styregruppemedlemmer aflyses 
mødet. Ønsker et flertal af styregruppemedlemmer at afholde møde for lukkede døre, skal dette efterfølges. Den daglige leder kan 
altid forlange lukket møde. Ved uenighed bestræbes det at der diskuteres frem til en afgørelse. Kan dette ikke lade sig gøre vil 
spørgsmålet blive afgjort ved flertalsafstemning. 
9. 
Alle kontakter/aftaler imellem Ungdomskulturhuset Vognporten og udenforstående skal forelægges den daglige leder for at undgå 
unødige misforståelser. 
10. 
Det er styregruppens ansvar, at der jævnligt er offentlige arrangement / aktiviteter / projekter i Ungdomskulturhuset. 
Styregruppemedlemmerne forpligtiger sig til, i rimeligt omfang, at indgå i forberedelse, afvikling og oprydning til 
arrangementerne. 
Det er styregruppens ansvar at holde huset åbent på mandag, onsdag og torsdags åbningsaftener. Vagtplanen laves af den daglige 
leder, og hænges op i huset. Det er styregruppemedlemmets eget ansvar at bytte sine vagter. 
Det er styregruppens ansvar at reklamere/formidle for de enkelte arrangementer samt Ungdomskulturhuset Vognporten. Den 
daglige leder har til ansvar at sørge for at dette bliver overholdt og sker kontinuerligt. Er der styregruppe medlemmer der ikke i 
længere tid eller uden forudgående aftale overholder dette, skal den daglige leder påtale dette for vedkommende. Hjælper dette 
ikke bliver problemet taget op på et styregruppemøde. Ved gentagne tilfælde kan styregruppe medlemmer ekskluderes. 
Eksklusion skal altid op på styregruppemøde, og det prioriteres at vedkommende er tilstede. I særligt vanskelige tilfælde 
konsulteres Ungdomsrådet.   
11. 
Den daglige leder af Ungdomskulturhuset ansættes under Ballerup Kommune SIK ( Skoler Institutioner og kultur).  
Den daglige leder har til ansvar at referere til Ballerup Kommune og Ungdomsrådet hvad der sker i Ungdomskulturhuset.  
Den daglige leder er forpligtet til at varetage Ungdomsrådets interesser frem for egne og styregruppens. Den daglige leder er 
ansvarlig for regnskab og budget for Ungdomskulturhuset Vognporten. 
Den daglige leder har beføjelse til at indkøbe ting der har med den daglige drift at gøre, uden at skulle bringe dette op på 
styregruppemøder.  
Den daglige leder er også sekretær for styregruppen og er forpligtet til at følge op på styregruppens idéer/arbejde. Den daglige 
leder skal desuden lave jævnlig PR for Ungdomskulturhuset i samarbejde med styregruppen. 
Ved eventuelle stridigheder/uoverensstemmelser mellem den daglige leder og styregruppen som ikke kan løses på 
styregruppemøder, skal Ungdomsrådet konsulteres. I særtilfælde kan Ungdomsrådet hasteindkaldes.  
12. 
Ved arrangementer, hvor der ikke må indtages alkohol, skal der mindst være 1 styregruppemedlem/ungdomsrådsmedlem tilstede, 
under hele afviklingen. 
13. 
Ved arrangementer, hvor der sælges/drikkes øl og vin, skal der mindst være 2 styregruppemedlemmer/ungdomsrådsmedlemmer 
over 18 år tilstede, under hele afviklingen. Disse må ikke være påvirket 
14. 
På åbningsaftener og ved foredrag, rundvisninger, besøg el.lign. er det tilstrækkeligt med 1 
styregruppemedlem/ungdomsrådsmedlemmer. 
15. 
Udebliver et styregruppemedlem 3 gange i træk til et styregruppemøde med eller uden afbud, udtræder styregruppemedlemmet. 
Egen udmeldelse skal ske til den daglige leder eller på et styregruppemøde. Udmeldelser og eksklusioner kommer op på 
førstkommende styregruppemøde.  
Udebliver en af Ungdomsrådets repræsentanter mere end 3 gange i træk, vil dette blive taget op på førstkommende 
ungdomsrådsmøde, hvor der tages stilling til evt. eksklusion. 
16. 
Styregruppen har et aktivitetsbudget, på ca. 100.000, - pr år. 
Styregruppen skal i årets første måned udarbejde en handlingsplan, som overordnet skitsere styregruppens aktivitetshensigter for 
det kommende år. Styregruppen udarbejder ligeledes en husorden for Ungdomskulturhuset Vognporten, som skal godkendes af 
Ballerup Ungdomsråd. 
17. 
Arrangementer/koncerter/aktiviteter i Ungdomskulturhuset Vognporten arrangeres enten af Ungdomskulturhuset Vognporten eller 
i samarbejde med Ungdomskulturhuset Vognporten. 
18. 
Ballerup Ungdomsråd har det overordnede ansvar for Ungdomskulturhuset Vognporten og kan uden varsel indkalde styregruppen 
og nedlægge forbud/veto etc. Opstår der problemer i huset som styregruppen ikke kan klare selv, skal Ungdomsrådet konsulteres 
på førstkommende ungdomsrådsmøde. Det pålægger så Ungdomsrådet at løse problemerne. I særtilfælde kan Ungdomsrådet 
hasteindkaldes. 
 
Behandlet og godkendt af Ballerup Ungdomsråd d. 4/9 - 2008 
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