BISPENS BRUGERRÅD

MØDE I BISPENS BRUGERRÅD MANDAG DEN 05. FEBRUAR 2018 KL.16.00
I BISPEN LOKALE 12
Referat af mødet d. 5/2-2018
Deltagere: Jens Rotbøll, Henrik Louring Nielsen, Hans Aage From, Erik Petersen,
Wencke Vial, Jan Samalsson, Hans V Bang(ref.), lis Christensen, Uwe Lindemann,
Finn Jørgensen. Afbud: Per Månsson og Bent Vedsted Rønne.
DAGSORDEN

1.

VELKOMST / DAGSORDEN
Formanden bød velkommen, ingen kommentarer til forslag til dagsorden.
2. REFERAT FRA MØDE DEN 05. DECEMBER 2017
Godkendt.
3. ORIENTERING FRA FORMANDEN.
Der er åbent hus i Bispen 7. april og der finder en række arrangementer og
aktiviteter sted på dagen. Formanden havde en række kommentarer til valget i
november og dets indflydelse på Udvalgene. Kultur og fritids formand er nu
Kjeld Thrane, resten af udvalget er alle nye medlemmer.
Fmd. ser frem til et positivt samarbejde med udvalget.
Bispens Cafes problemer er delvist løste, der afventes afklaring på Cafeens
status. Fmd. holdt en tale på Erik Kochs fratrædelses dag d. 22/12. Fmd. sørger
for at referater fra efteråret og frem kommer på den rette hjemmeside.

4.

ORIENTERING FRA LEDERNE
a. Aktivitetshuset / Forvaltningen v. Henrik L. Nielsen. Henrik forestår
personaleforhold, økonomi og værkstedsforhold i årets første halvdel,
hvorefter der forventes en ny leder af Bispen ansat. Det er oprettet et
pedelteam for hele Bispen, som et led i nyorganisering af fælles forhold i
huset. Henrik redegjorde for struktur, strategi arbejdet og de ansatte i

huset, som alle har fået en direkte mail. Lokalebooking foregår foreløbig
ved skranken i stueetagen, men overgår senere til benyttelse af det fælles
bookingsystem Conventus. Cafeen hører definitivt til under Kultur og
fritidsudvalget, som i øvrigt også kommer til at dække landdistrikter. M.
Oldrup fratræder som ansvarlig og erstattes af ny person i løbet af februar.
Herefter hedder det Udvalget for Kultur, fritid og landdistrikter. Der har
været brandtilsyn og mødelokalerne skal på nuv. tidspunkt rumme langt
færre end hidtil, - dette søges ændret ved hjælp af bl.a. ved at etablere nye
flugtveje. Det overvejes om Aktivitetshusets øvelokaler skal overgå til at
administreres af Musikskolen, men fortsat således at de fortsat kan
benyttes af andre end musikskolens elever. Overvejelser om
Ungdomsrådets forbliven i huset, lokalerne de bruger kunne, af hensyn til
lyd, benyttes som nye øvelokaler.
b. Historisk Arkiv. Følger næste gang.
c. Visit Haderslev v. lis Christensen: Det har været en stor sæson i 2017 og
man er i fuld gang med fremstød for 2018. Det forventes at den nye
Dambåd kommer i løbet af påsken. Alle landgangsbroer er færdige.
5. INTEGRATIONSAFTEN MED ÖZLEM CEKIC.
Foredraget finder sted. D. 7/2, 1830 og er udsolgt. Arrangeret i samarbejde
mellem Bispens Brugerråd og Biblioteket. Fmd. mente at det var udtryk for
et forbilledligt samarbejde.
6. STRATEGI FOR UDVIKLING AF BISPEN
blev drøftet, enighed om at drøftelserne bør foregå i samarbejde med
de ansatte og at der skal være tid til reelle drøftelser om de muligheder
der er i huset i forhold til nye aktiviteter. Et besøg i f.eks. Flensborgs
aktivitetshus kunne være en god inspiration. Vigtigt at hente relevant
inspiration udefra. Fælles møder for alle i personale -gruppen og rådet, evt.
i Handelsskolens gode auditorium.
7. AKTIVITETSHUSETS HJEMMESIDE, er på trapperne(vel en del af Bispens? Ref.).
8. PLANLÆGNING AF ÅRSMØDE 2018
Afholdes mandag d. 19. marts, dagsorden efter vedtægterne, Kl. 19,
formøde kl. 18.
På valg er: Erik Petersen, ønsker ikke genvalg, Wencke Vial, villig til genvalg,
Finn Jørgensen, ønsker ikke genvalg, Jan Samalsson, villig til genvalg og
Hans Vilhelm Bang, villig til genvalg.
Et forslag om at udvide antallet af medlemmer af Brugerrådet blev ikke
vedtaget.

Hvb foreslog at få lavet et Brugerrådsbanner til opstilling foran Bispen i
dagene før og på årsmødedagen, for at øge opmærksomheden omkring
rådet. Det søges gjort.
9. NÆSTE MØDE 19. marts kl. 1800.
10. EVENTUELT, ingenting.

Ref. Hans V Bang
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