BISPENS BRUGERRÅD
REFERAT FRA MØDE DEN 06. JUNI 2016
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Fraværende: Uwe, Jan og Erik Kock
1. Formanden bød velkommen.
2. Referat fra møde den 27. april 2016 blev godkendt.
3. Formanden kunne fortælle, at Visit Haderslev nu er flyttet ind på
Bispen. Der er møde i udvalg for Kultur og Fritid i morgen, der skal
drøftes

meningskatalog

på

46

sider,

desuden

strategi

og

kommentarer og visionsarbejde, som er et mindre værk på 37
sider.
Vi mangler klarhed over, hvor Visit Haderslev organisatorisk
hører hjemme på Bispen.
Aktivitetshuset har haft jubilæum i foråret, det skal måske
festligholdes til efteråret sammen med Visit Haderslev.
Formanden poienterede, at referatet gerne må indeholde
kritiske bemærkninger fra medlemmerne.
Formanden

savner

stadig

konkrete

informationer

fra

forvaltningen vedr. ændringer og nytiltag. Vi har et stort ønske om
udvikling for Bispen.
4. A

Per kunne fortælle, at han har sendt masterplan, men der er

ikke

sket

noget

endnu.

Processen

starter

op

igen

efter

sommerferien. Flytningen af Visit Haderslev var ret hektisk. Det er
kun den personlige betjening, der er på plads, og afventer den
digitale løsning.
Per kunne oplyse, at Visit Haderslev organisatorisk er en
afdeling under biblioteket, lige som Aktivitetshuset. Per fastslog at
Visit

Haderslev

under

ingen

omstændigheder

skal

ind

i

træværkstedet.
Oplyste at ny leder af Kultur og Fritid er Charlotte Veilskov,
efter Jørn Meyers fratræden.
B Intet - Erik Kock er fraværende

C

Biblioteket har gang i en brugerundersøgelse, og alle må gerne

gå ind på hjemmesiden, og give sin mening til kende.
Iflg Peter savner brugere oplysninger om, hvor det lukkede
Klædeskabet er flyttet hen. Per fortalte, at det er flyttet til Kuglen i
Vojens.
Der kommer ny hjemmeside i næste uge, her vil der være
henvisning til alle afdelinger.
D

Har været i gang med Hertug Hans festival.
Regimentshistorien er ved at være færdig.
Langs Fjord og Dam arbejdes der stadig på.
Har gang i oprydning, og skal lave en evaluering af læsesal
Besøgstallet til lokalerne er stigende.
Der kan ikke laves permanente udstillinger i læsesalen, da

der er flere forskellige brugere, der flytter rund på udstillingerne.
Arkivet ønsker at være mere synlig, når man kommer ind på
Bispen. Arkivet skal også løfte nogle opgaver efter de lukkede
museer. Der er møde med Ungdomsrådet i morgen - dialogmøde.
Næste brugerrådsmøde kan henlægges til lokalerne på
Kløvervej.
5.

Hans mener, det

vil være en

god ide

med

en

pressemeddelelse med det nye Brugerråd.
Tavlen

med

Brugerrådets

medlemmer

skal

ajourføres.

Det

foretages af Erik Kock.
Hans efterspørger hvilke retningslinier vi arbejder efter. Han vil
gerne søge penge i fonde til maskiner, inventar, m.v. og særlige
opgaver iflg. vore vedtægter. Han ønsker vedtægterne lavet om, så
de bliver tidsvarende. Dette skal være på plads inden årsmødet.
Vedtægter udsendes sammen med referat.

Ønske om at synliggøre Bispen med en "Bispens dag".
Hans vil gerne have et møde, hvor der laves brainstorm på
opgaver, som vi kan søge penge til. Brainstormmøde holdes efter
sommerferien.
6.

Intet.

7.

Brainstormmøde tirsdag den 16. aug. kl. 16.30
Brugerrådsmøde tirsdag den 20. sep. kl. 18.15
Mødet afholdes på Kløvervej 87 B
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-

