
From:                                 Rune Munch Christensen
Sent:                                  Tue, 20 Mar 2018 16:28:26 +0100
To:                                      Center for Teknik/Hørsholm Kommune/E-Post
Subject:                             VS: Aktiviteter Rungsted Kyst Station Øst

Vil I lave en landzonesag på denne?
Venlig hilsen

Rune Munch Christensen
Teamleder

Center for Teknik
Team Byg
Ådalsparkvej 2
Hørsholm 2970

Direkte tlf. 4849 1272

Fra: Torsten Leschly [mailto:w@w.dk] 
Sendt: 20. marts 2018 16:26
Til: Rune Munch Christensen 
Emne: VS: Aktiviteter Rungsted Kyst Station Øst
Fra: Torsten Leschly <w@w.dk> 
Sendt: 16. marts 2018 11:06
Til: tek-post@horsholm.dk
Cc: 'Benedicte Toft' <pixelmedkant@gmail.com>
Emne: Aktiviteter Rungsted Kyst Station Øst
Til rette vedkommende
Vi er blevet opfordret til lige at skitsere det projekt vi håber at kunne søsætte på Rungsted Kyst Station Øst-side 
allerede fra 1. maj i år.
Benedicte Toft Andersen driver allerede Galleri Gare du Nord i sydenden af bygningen, med Hørsholm 
Kommunes godkendelse,
Vores midlertidige præsentation af projektet viser rimeligt tydeligt hvad vi forestiller os i forbindelse med en 
meget væsentlig udvidelse, ind i den hensygnende, prisbelønnede og bevaringsværdige ventesal på Østsiden. 
DSB har tilbudt at dække en del af omkostningerne til istandsættelse, og vi er selv parate til at lave en 
væsentlig investering i renovation af bygningen, med fuld respekt for den originale perle af et bygningsværk 
(som det måske fremgår af):
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Galleriets primære funktion er alene salg af billeder fra nye, primært europæiske og danske kunstnere. Vi har 
ingen intentioner om at etablere køkken eller produktion, men alene at videresælge små ting fra eksterne 
leverandører. 
Vi planlægger at ansøge om:

1) Tilladelse til udskænkning af vin og små ost/pølse tallerkener i forbindelse med ferniseringer, receptioner 
og tilsvarende. Der vil ikke være egentlig servering, men man vil kunne hente og betale inde i 
receptionen. Det er hensigten at man så kan sætte sig, enten i gallerilokalet hvor der er metervis af 
originale bænke, eller på dage med godt vejr, stående ved høje borde i søjlegangen ud mod banen, og 
ved bænke mod syd lige foran Galleriets sydvendte dør.

2) Tilladelse til at folk der kommer forbi for at se den igangværende udstilling, kan købe tilsvarende.
Vi planlægger at have åbent tor-fre-lør-søn fra 16-20, men vil tilrette åbningstider efter nogle måneder, baseret 
på indhøstede erfaringer om hvornår interessen er tilstede.
Vi har talt med levnedsmiddelkontrollen angående servering af små ost/charcuteri tallerkener og med 
Nordsjællands Politi ang. bevilling til servering af et glas vin til vore gæster. Begge parter er positive, men 
forudsætningen er naturligvis Jeres billigelse af projektet.
DSB har lovet opbakning til projektet, og den beskrevne plan er forhåndsgodkendt derfra.
Den formelle procedure er, at vi ansøger hos Nordsjællands Politi, og at de efterfølgende indhenter Jeres 
godkendelse. Men for at undgå spild af administrative kræfter, og af hensyn til at minimere behandlingstiden, 
ville vi sætte meget stor pris på et telefonisk opkald asap, med Jeres umiddelbare uforpligtende reaktion, sådan 
at vores ansøgning kan udfærdiges så den ikke åbenlyst falder uden for skiven.
Mange hilsner
Torsten Leschly og Benedicte Toft Andersen.
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