BISPENS BRUGERRÅD
REFERAT FRA ÅRSMØDE 2017 28.03.17
1. FORMANDENS BERETNING
2. ORIENTERING VED INSTITUTIONSLEDERNE
a. Aktivitetshuset
b. Biblioteket
c. Historisk Arkiv
d. Visit Haderslev
3. VALG TIL BRUGERRÅDET
4. DRØFTELSE AF STATUS/FORSLAG TIL NYE TILTAG
EVENTUELT

Referat:
Fraværende: Peter Andresen
Der var 4 deltagere ud over brugerråd og institutionsledere.
1. Formanden bød velkommen og kunne fortælle, at de nye
vedtægter var godkendt hos kommunen den 15.02.2017, og
aflagde derefter beretning, som efterfølgende blev omdelt til
de tilstedeværende.
Beretningen blev godkendt.
2.
A. Erik kunne fortælle, at der har været 2.325
lokaleudlejninger i 2016, det er i gennemsnit 10 udlejninger

pr. dag i 5 mødelokaler, og affødte over 100.000 besøgende.
Værkstederne har haft et godt år. Til projektet: Byg en by i
Burundi, har træværkstedet fremstillet ca. 60 fuglekasser,
som blev solgt på netauktion - enkelte er stadig til salg.
Cafeen har også haft et godt år, men er stadig meget sårbar
over for sygdom, da der kun er 1 fastansat samt 3
flexjobbere. Cafeen har de seneste år slæbt rundt med et
gammelt underskud, som man håber, der kommer en
ordning på. Cafeens og A-husets økonomi hører sammen.
B. Per er godt tilfreds med indsatsen i det forløbne år på
trods af, at der har været 1 årsværk mindre.
Der arbejdes stadig med ombygning af bibioteket.
Biblioteksmedarbejderne har været på kursus i engelsk og
tysk, for at kunne betjene kunderne i Visit Haderslev. Per
oplyste, at der afholdes dialogmøde på torsdag, hvor der skal
drøftes masterplan, og se hvor man står lige nu.
Opbygning af Dragen er sendt i udbud til 4 firmaer, hvoraf de
3 har trukket sig. Udbuddet forlænges derfor til næste uge.
C. Arkivet har været optaget af at få læsesalen til at
fungere. Der har i 2016 været 1.740 besøgende på læsesalen.
Der er lavet en ny organisation i forbindelse med, at der er
kommet 3 museer ind under arkivet.
Til daglig er der kun 2 -3 medarbejdere på Bispen.
Arkivet er kommet ud af året med et pænt lille overskud.
Man vil prøve at lave flere rundvisninger på arkivet på
Kløvervej.

D. Det har været et begivenhedsrigt år for Visit Haderslev,
men de føler, at de er kommet fint ud af det.
Der arbejdes i øjeblikket på at få hjemmesiden helt up to
date, inden turistsæsonen begynder.
Der er udarbejdet en ny turistavis i A5 størrelse, der kan
bruges hele året. Avisen udkommer 10. april 2017.
Der er et godt samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, hvor
der bl.a. planlægges cykelture på Næsset.
Der er for nuværende 2 fastansatte og 1 flexjobber.
Henrik Louring takkede for et konstruktivt samarbejde med
brugerrådet.
Der arbejdes med en logokonkurrence, og der er indkommet
3 forslag.
Der udarbejdes en ny kultur- og fritidspolitik, som snart
kommer i høring.
3. Følgende var på valg:
Peter - biblioteket - ønsker ikke genvalg
Tove - Aktivitetshuset - villig til genvalg
Jens - Aktivitetshuset - villig til genvalg
Uwe - Historisk Arkiv - villig til genvalg
Der var skriftlig afstemning om 1 plads i Aktivitetshuset, som
tilfaldt Jens.
Der var skriftlig afstemning om 2 pladser i Visit Haderslev, og
pladserne tilfaldt Uwe og Hans Aage From.

Fordelingen af pladser ser herefter således ud:
Biblioteket : Hans og Wencke
Aktivitetshuset: Erik og Jens
Historisk Arkiv: Finn og Jan
Visit Haderslev: Uwe og Hans Aage From
4. Hans ser gerne, at der sker en synliggørelse af Bispen, evt.
med et banner i gågaden
5. Intet
Efter årsmødet konstituerede brugerrådet sig således:
Formand - Jens C. Rotbøll
Næstformand - Erik Petersen
Sekretær - Hans V. Bang
Næste møde: tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17

Referent: Erik

