BISPENS BRUGERRÅD
Referat fra møde 07.12.2016

DAGSORDEN
1. VELKOMST
2. REFERAT FRA MØDE DEN 26. OKTOBER 2016
3. ORIENTERING FRA FORMANDEN
4. ORIENTERING FRA LEDERNE
a. BISPEN
b. A-HUSET
c. BIBLIOTEKET
d. HISTORISK ARKIV
e. VISIT HADERSLEV
5. PROJEKT "INTEGRATIONSAFTEN" STATUS
6. EVENTUELT
7. NÆSTE MØDE

Referat:
Fraværende: Jan, Hans og Wencke

1. Formanden bød velkommen.
2. Hans havde spørgsmål til referat som formanden afklarer med ham. Referat
fra 26. okt 2016 blev godkendt.

3. Formanden har haft en snak med Henrik Louring Nielsen og skrevet til ham,
at han savner oplysninger om generalplan. Han har endnu ikke fået svar fra
Henrik, og Jens mener desuden, at alt går skævt med hensyn til information
fra forvaltningen

4. A. Per kunne fortælle, at der ikke ligger planer om noget, som vi ikke ved
efter Fase 1. Per informerede om indretning af biblioteket, og fortalte at de
har 100.000 kr. fra aktivitetspuljen til indretning.
Formanden ville gerne vide, hvad det hele skal munde ud i, efter at

brugerråd og personale er blevet hørt. Per fortalte, at det var meget svært at
sige hvad det skal munde ud i, da de løbende ser på, hvad der er af penge til
indretning m.v., men han er indstillet på at gøre det så godt som muligt.
Omkring marts / april kan der reserveres lokaler online ved receptionen.
Bibliotekspersonalet er blevet undervist i de mest basale ting med
turistarbejde, og turistmedarbejdere er blevet sat ind i biblioteksarbejde.
Der arbejdes med et nyt logo til Bispen.

B. Den 21. dec. kl. 14-16 er der gratis gløgg og æbleskiver til brugerne.
Der er bevilliget 32.000 kr til indkøb af nye kaffemaskiner.

Cafeen

har langtidssygemeldinger. Der søges efter medarbejdere, der ikke koster
noget.

Efter

budgettet skal der spares kraftigt - især på koncerter.

C. Det drejer sig nu om ombygning af biblioteket.
Der er bevilliget 50.000 kr til studiepladser.

D. Der er opslået en stilling som formidler pr. 1. januar 2017
Økonomiudvalget har besluttet, at de 3 nedlagte museer lægges ind under
Historisk Arkiv.
Der er støt stigning af brugere på læsesalen.
Bogen "Langs fjord og dam" er udkommet.

E. Lis Kristensen var fraværende.
Formanden har info til hende om, at hun er velkommen til at deltage i
Brugerrådets møder.

5. Formanden har udarbejdet et oplæg til sådan en aften. Han har kontakt med
Karl Erik Olesen (beskæftigelses- og integrationsudvalget).
Formanden arbejder videre på at få fat i en kendt person, der har fingeren
på pulsen i Syrien.

6. Intet
7. Næste møde mandag den 6. februar 2017 kl. 17
Årsmøde planlagt til 28. marts 2017
Referent: Erik P.

