Bispens brugerråd
Referat af rådsmødet d. 12. Juni 2007 kl. 1900 i Bispens Cafe.

Deltagere: Jens Rotbøll, Weincke Vial, Hans Aage From, Erik Petersen,
Jan Samalsson,Erik Koch, Bent Vedsted Rønne, Per Månsson, Hans V
Bang(ref.).
1)
formanden bød velkommen.
2)
Referatet fra m'de d. 2/5 blev taget til efterretning.
3)
Orientring fra formanden: Høringssvar afleveret til Kultur og Fritid,
endnu ingen reaktioner. Kan være der er et vist fingeraftryk at vente på.
Deltog i styringsgruppen for Bispen og konstaterede bl.a. at manglen på
penge er indlysende! Bispen (4.0!) fmds. Reaktion på 3 x udvalgsmøde
med tema Bispens Cafe er sendt til rådets medlemmer. Det ER tale om
et socialt projekt som selvfølgelig skal drives efter den relevante
lovgivning og dermed være sikret en mere levedygtig økonomi. Referat
fra mødet afspejler dog ikke formandens henvendelse eller refererer
dens indhold.
4)
Orientering fra husets ledere:
1.
Aktivitetshuset v. Erik Koch: Cafeens udvalgsmæsssige placering
ønskes ændret, helst til socialudvalget. Cafeens budget er på 350.000 kr.
og må ikke give undeskud(der så dækkes af andre dertil egenede
institutioner)og det går bl.a. til aflønning af 15 medarbejdere i forskellige
sociale ordninger. 2017 startede med underskud, men er nu nulstillet.
Der må påregnes en mindre stigning af cafeens priser.
Aktivitetshusets budget er på 1.7 mio. kr, 7 årsværk dækker værksteder,
mødelokaler m.v. hvb foreslog en spørgeskema undersøgelse af
brugernes tilfredshed eller med Cafeen. Formand og hvb udarbejder en
sådan. Skemaet lægges på Bispens hjemmeside, sendes til relevante
større mødelokalebrugere og lægges frem i institutionerne og der
opstilles postkasse til aflevering.
2.
Per Månson, Biblioteket:Redegjorde for arkadeplanerne og
intentionerne. Oplæg fremlagt.Der var positiv stemning for planerne, der
så ikke indeholder ændret guldbelægning. Men til gengæld klar
markering af husets elementer/institutioner.
3.
Ben Vedsted R. Historisk Arkiv kom ind på Trekantens Kulturfestival
25/8-3/9 og styringsgruppen/arrangementsgrupper påtænker at der
afholdes Åbent hus og revideret introduktion til flere af Bispen 4.0 når
Biblioteket og Arkaden er helt færdige. Planer kan lægges nu, men uden
dato forpligtelse. Der er behov for klart udabejdede udviklings scenarier
og den dertil knyttede økonomi- så kan huset måske komme til at
udvikles sig bedre end ad hoc budgetter giver mulighed for.
4.
Visit Haderslev: afbud.
5.
Input til politiske udvalg september 2017 vedr. Cafeen. Man enedes

om, at vi på baggrund af ovennævnt spørgeskemas udsendelse, kan vi
komme med velbegrundede kr. Erik vil være behjælpemig med tkpntak
til brugergrupper af lokalerne. En introduktionsd folder (hvb laver
indholds udkast) til den kommende åbent hus dag blev vedtaget og skal
foreligger som udkast på førstkommende møde.
6.
Bruger rådets rådighedsbeløb på 15000. Man drøftede anvendelsen
heraf, folder, spørgeskema tryk ,arrangementer og andet.
7.
Eventuelt. Intet.
8.
Næste møde 11/9 1600, frist for aflevering af bidrag i forhold til
dagsordenens punkt 5 er d. 21/9.
ref hvb
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