Referat brugerrådsmøde 18. juni 2015
Dagsorden
1. Velkomst
2. Referat fra årsmødet den 23. marts 2015.
Referat fra rådsmødet den 07. marts 2015
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra lederne
Aktivitetshuset
Biblioteket
Historisk Arkiv
5. Støtte til de enkelte institutioner
6. Hvad gør vi nu ?
7. Eventuelt
8. Næste møde
1. Formanden bød velkommen. Der var afbud fra Ebbe og Bent.
2. Referat fra mødet den 07. marts blev godkendt
Referatet fra årsmødet mangler
3. Formanden har fremsendt formandens beretning fra årsmødet til kommunen.
Forvaltningen har ikke svaret efter en måned, og vi er stadigvæk ikke med på dagsordnen, hvorfor
formanden rykker Jørn Mejer, den var smuttet og bliver først behandlet på mødet 11. august, det
må fremadrettet ikke ske mere hvorfor formanden efterfølgende vil sende direkte til udvalgets
politikere.
Der har været afholdt inspirationsdag for personalet på Bispen. Peter fra brugerrådet deltog, Per
Månson har fremsendt referat.
4. Aktivitetshuset
Aktivitetshuset skal pr. 1. januar 2016 overdrage mødelokale 1 til ungdomshus, de nuværende
brugere af lokalet har fået lovet genhusning, der er tale om Arkivets læsesal. Formanden påpeger
at brugerrådet er høringsorgan, men har dog ikke hørt noget hverken før eller efter beslutningen.
Biblioteket
Jørn Mejer har fået nyt job og stopper i vores forvaltning, der skal ansættes Teamleder i stedet for,
5 er indkaldt til samtale, Per Månson er med omkring ansættelsessamtaler.
Turiskkontoret skal måske dele lokale med Arkivet.
I forbindelse med inspirationsdagen fremgik bla. at Arkaden ikke er atraktiv, og bør ændres, Per har
foreslået udvalgets direktør, at der hyres arkitekt til jobbet.
Direktøren vil gerne deltage i kommende brugerrådsmøde.
Historisk Arkiv
Arkivet var ikke tilstede.
5. Intet nyt.
6. Formanden kontakter direktøren, og fremsender skrivelse til udvalget ang. procedurerne og
fremgangsmetoderne fra udvalgets side, skrivelsen fremsendes til godkendelse i brugerrådet.
7. Intet nyt

8. Næste møde bliver 20. august kl. 17.00 i Bispens Cafe, eller efter ekstrordinær indkaldelse.
Ref.
Erik
Aktivitetshuset

