
Ændringsforslag 

 

KU-A-01 – Nicolai gården, ny overdækning af den udendørs 

scene  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................  Kulturpolitik 

Vedtaget:  ...............................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ......................................  Mette Strømgaard Dalby  

Tlf. nr.:  ....................................  20331250 

E-mail:  ....................................  medal@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 700 0 0 0 

I alt kassefinansieret 700 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur ser sig som en del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, fx Majmarked/Repair & 

Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at være med i løftet af bymidten og har 

et presserende behov for udskiftning af overdækningen af den udendørs scene.  

 

Den udendørs scene er stærkt udfordret af det danske vejr og kan med en permanent overdækning blive til 

en længe ønsket opholdsplads i gården. Desuden er den nuværende teltoverdækning slidt op og der skal 

investeres. Den nye løsning skal endvidere løse det gentagne problem omkring sikkerhed med den eksiste-

rende scene, hvor børn kravler op på kanten fra indersiden, men kan falde 3 meter ned på ydersiden.  

Den udendørs scene bruges til koncerter, forestillinger og til ophold i godt vejr. Denne periode vil vi gerne 

udvide med en permanent overdækning til glæde for vores brugere. I sommer- og sensommerperioden er 

der stort ønske om scenefaciliteter og den nuværende skal pga. slid erstattes – og gerne med en løsning 

som er mere blæse- og regnsikker. Forslag hertil er udarbejdet og prissat af Kirstine Jensens tegnestue, som 

står bag den oprindelige og prisbelønnede indretning af Nicolai Gård sammen med Dorte Mandrup Arkitek-

ter.  

Uden investering i ny overdækning og sikring vil konsekvensen være, at udendørs arrangementer vil være 

vanskelige at afholde, særlig koncerter, da en billig teltløsning ikke kan imødekomme behov i forhold til vind 

og vejr. Desuden vil vi stadig stå med et uløst problem i forhold til børns sikkerhed. 

 

Med 137.000 besøg årligt er der rift om Nicolai og faciliteterne, senest med en henvendelse fra de grønne 

torvedage, som gerne vil inddrage Nicolai Gård fremadrettet med en bæredygtig aktivitetsvinkel samt en vel 

gennemført koncert med Mads Langer i et samarbejde mellem eksterne arrangører (eventbureau og lokale 

restauratører). Uden overdækning af den udendørs scene vil Nicolai ikke være attraktiv som musikscene for 

eksterne arrangører eller lokale brugere. 

 



Ændringsforslag 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Mødesteder og Midlertidighed”, ”Kultur som løfte-

stang” og ”Borgerens som medskaber”. 

 

Derudover understøtter det Kulturudvalgets strategi for Nicolai kultur: ”Sammen om kulturen” og Kolding 

Kommunes Handlingskatalog for byliv og byrum. 

 

 

 

 

 

 


