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Referat:
Fraværende: Peter, Hans, Jan, Per, Erik K og Visit Haderslev
1. Formanden bød velkommen med særlig velkomst til Henrik Louring.
2. Referat fra møde den 07.12.2016 godkendt.
3. Formanden havde møde den 11. jan med Henrik til information om Brugerrådets
opgaver, og hvad der ellers rørte sig.

Hvis Brugerrådet får 15.000 kr., hvad

skal/kan de så bruges til ? Henrik har sendt mail til formanden, hvor han lister
op, hvad der er mulighed for at bruge pengene til.
Jesper fra Træværkstedet har holdt foredrag i Ældresagen om Caminoruten,
hvilket kunne trække fuldt hus på Månen.
4. Henrik fortalte kort om familie- , fritids- og arbejdsliv.
Der er gang i processer om, hvad der skal ske med cafeên, også processer
igang vedr. ombygning af arkade og bibliotek. Alle processer samles under et, og
der vil blive afholdt workshops. Der er lavet udkast til at arbejde med
kommunikation, der kommer op på møde den 24.01.
Der er stadig udfordringer i cafêen, både pengemæssig og personalemæssig.
Indkøb af ny kaffeautomat bliver holdt uden for cafêen's budget.
Vedr. ombygningen så startes der stille op, for at se hvor langt pengene rækker.
Det er meningen, at alt samles i en fælles reception. Ifm. renovering af arkaden,
undersøges der muligheden for at sætte garderobeskabe op.
Der skal ske nyindretning af flugtveje ved brand, og det skal ske fuldstændig
efter forskrifterne.
Der ansættes en daglig leder i VisitHaderslev,
Der arbejdes på ny hjemmeside i Turistbureauet.
Jens savner stadig en overordnet plan for ombygningen på Bispen. Iflg. Henrik
foreligger der ingen masterplan, men man vurderer løbende, hvor mange penge
der er tilbage.
5 A Ingen leder deltog i mødet
B Ingen leder deltog i mødet
C Arkivet har fået 2 nye medarbejdere. Den ene står for APP's, Facebook og
hjemmeside. Fra april kommer medarbejderne fra de 3 nedlagte museer ind
under Arkivet. Der holdes historiske dage sidst i marts.

I 2016 har der været 1750 besøgende på læsesalen.
D Ingen leder deltog i mødet
6. Der var udsendt forslag til ændringer af vedtægterne, men der kunne ikke
findes enighed om ændringerne. Det blev derfor besluttet, at formanden
indkalder til møde, med dette punkt på dagsordenen. Mødet skal afholdes inden
der sendes meddelelse ud om årsmødet.
7. På næste møde laves der liste over, hvem der er på valg.
8. Formanden har sendt mail til Puk Damsgaard, men har endnu ikke hørt fra
hende. Vil vente 14 dage endnu før han vil rykke for svar.
Der er måske mulighed for Nasar Khadar, han skal have 15.000 + rejseudgifter.
9. Intet
10. Tirsdag den 28.03. kl. 18.30 - lige før årsmødet.
Referant: Erik

