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

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 Ungdomskulturhuset er ikke et værested, ej heller 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. 

 
Almene regler. 
 
1. Disse regler gælder for hele Vognporten, inkl. vores udendørs arealer. 

 
2. Rygning er forbudt i alle lokaler, dette gælder også E-cigaretter. 
 
3. Alkohol er kun tilladt ved særlige lejligheder, der er godkendt af Styregruppen.  
 
4. Det er ikke tilladt at indtage, besidde eller handle med euforiserende stoffer i eller fra 

Vognporten – Hash, speed, ecstacy etc.  
 

5. Arrangøren af et arrangement står selv for oprydning. 
 
6. Alle arrangementer/aktiviteter skal godkendes af styregruppen. Medmindre andet er aftalt 

med den daglige leder. 
 
7. Der må ikke afholdes private arrangementer i Ungdomskulturhuset Vognporten.  
 
8. Styregruppemedlemmer/ungdomsrådsmedlemmer må gerne holde Vognporten åben 

udenfor almen åbningstid.  
 
9. Ved brug af Vognportens køkken, eller anden indtagelse af mad og drikke, skal særskilt 

køkken reglement overholdes.  
 
10. Ændringer af udsmykning og møblering i Vognporten skal godkendes på et 

styregruppemøde. 



 
11. Det er ikke tilladt at låne Vognportens udstyr/inventar med hjem, uden aftale enten på 

styregruppemøde eller med Daglig leder 
 
12. Det er ikke tilladt at overnatte i Vognporten. Medmindre andet er aftalt med styregruppen 

eller den daglige leder. Overtrædelse vil medføre karantæne. 
Ved 1. Overtrædelse gives advarsel – Ved 2. Overtrædelse gives 14 dages karantæne. Ved 
3. Overtrædelse gives 1 måneds karantæne. Ved 4. Overtrædelse gives 3 måneders 
karantæne. 

 
Internetcafeen 
 
1. Ved stort besøg i Internetcafeen kan der indføres tidsbegrænset brug, 1 time. 
 
2. Brugerne har fortrinsret til computerne. styregruppemedlemmer + 

ungdomsrådsmedlemmer skal fjerne sig fra computerne, hvis der er brugere, der venter på 
at komme til. Medmindre der arbejdes for styregruppen / ungdomsrådet. 

 
3. Det er strengt forbudt at ændre på Pc’ernes indstillinger, dette skal varetages af den 

daglige leder eller EDB ansvarlige.  
 

4. Det er ikke tilladt at ændre på opsætning/ kabling af Vognportens computere 
 
5. Spisning er forbudt i Internetcafeen.  
 
Arrangementer hvor der indgår alkohol. 
 
1. Alle former for fester, koncerter og andre arrangementer skal godkendes af styregruppen. 
 
2. Der skal fra gang til gang aftales et antal af 

styregruppemedlemmer/ungdomsrådsmedlemmer der skal være tilstede under 
arrangementet, dog mindst 2 der skal være ædru. 

 
3. Ved alle fester, arrangementer m.m. laves et udvalg som varetager: 

1 Planlægning 
2 Afvikling 
3 Oprydning – skal gøres samme aften 
4 Rapport til styregruppe om festens forløb, skal afleveres senest til efterfølgende 

styregruppemøde. 
 
4. HUSK!!! Ved uroligheder er det dumt at spille helt, politiet vil hellere kontaktes en gang for 

meget end en gang for lidt. 
 
Restriktioner 
 
1. Brugere der ikke overholder Vognportens reglement eller gældende lovgivning kan 

bortvises/tildeles øjeblikkelig karantæne. Styregruppen fastsætter på førstkommende 
styregruppemøde længden på karantænen. 

 
2. Styregruppemedlemmer/ungdomsrådsmedlemmer der overtræder reglementet, kan 

tildeles karantæne/bortvisning. Styregruppemedlemmer/ungdomsrådsmedlemmer kan 
tildele dette efter konsultation/telefonisk kontakt med daglig leder. Karantæne/bortvisning 
vil være gældende til førstkommende møde hvor det tages op. Fortsætter vedkommende 
med at overtræde reglementet kan vedkommende ekskluderes. Eksklusion skal godkendes 
på møde.   

 
3. Eventuelt hærværk og tyveri fra Vognporten, samt salg, indtagelse og besiddelse af stoffer 

vil øjeblikkeligt blive politi anmeldt, og den skyldige opnår karantæne til Vognporten. 
 

4. Den daglige leder kan altid udstede øjeblikkelig karantæne, som så vil blive taget op på 
førstkommende styregruppemøde. 



 

Økonomi 
 
1. Hvis arrangører af et arrangement ønsker økonomisk hjælp, skal der indleveres en ansøgning til 

Vognportens styregruppe. Denne ansøgning vil blive behandlet på et efterfølgende 
styregruppemøde. Ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af arrangementet og et 
budgetforslag. 

 
2. Efter afvikling af et arrangement skal der afleveres et udførligt regnskab med bilag til 

styregruppen. 
 
3. Styregruppemedlemmer kan i særtilfælde bruge maks. kr. 1000,- hvis der opstår situationer hvor 

noget er strengt nødvendigt at indkøbe og ikke kan vente til efterfølgende styregruppemøde. Der 
skal dog altid tages kontakt til den daglige leder for at sikre at der er kontant dækning. 
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