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Referat:
Fraværende: Peter Andresen og Finn Jørgensen
Mødet blev afholdt på Historisk Arkiv på Kløvervej, hvor Bent startede med at give
os en spændende rundvisning på arkivet, og fortalte samtidig om de mange
arbejdsopgaver, der er på arkivet.
1. Formanden bød velkommen.
2. Referat fra møde den 6. juni 2016 blev godkendt.

3. Formanden undrede sig over dagsordenen i Kultur & Fritid den 13.9., hvor
det åbenbart ser ud til, at Bispen skal have ny leder. Jens har i den
forbindelse sendt en mail til Allan Emiliussen, for at høre, om han kunne
fortælle

ham,

hvad

der

rører

sig

omkring

Bispen.

Jens er langt fra tilfreds med informationer omkring, hvad der sker med
Bispen. Jens afventer med spænding hvad byrådet vil godkende på deres
møde den 27.9.

Der blev afholdt brainstormmøde den 16. aug. Indhold

af mødet afventer videre diskussion på et senere tidspunkt.

4. A.

Efter Jørn Meyers afgang blev der ikke ansat en ny kulturchef i en

prøvetid på 1 år. Der er nu ansat en ny chef - Henrik Louring Nielsen -, som
får ansvar for Bispen, og som de 3 ledere i Bispen skal referere til.

Der

er endnu ingen masterplan for ombygning af Bispen, men indtil videre er
der 250.000 kr at gøre godt med. Der er møde med arkitekt den 21.9.
Bispens tilbud vil blive gjort mere synlige i vinduerne ud til Bispebroen og
parkeringspladsen. Per vil indtil videre stadig være vores kontaktperson.
Bent mente, at Brugerrådet skal henvende sig til 1 af de 3 ledere i Bispen,
når Brugerrådet søger informationer, i stedet for at vi henvender os til
forvaltningen, da det kan skabe "grums" i informationsstrømmen, og han
mener, at vi er brugerråd for Historisk Arkiv, biblioteket og A-huset.
Brugerrådstavlen
B.

bliver

opdateret

i

morgen.

A-huset er godt i gang med efterårsaktiviteterne.
Erik har været til møde på Godset i Kolding, som kunne tilbyde 3 - 4

koncerter, som stort set ikke skal koste noget.

Pedel er langtidssygemeldt.

Har gang i projekt "Vi laver fuglekasser til Burundi", og forventer, at der
bliver produceret og malet 50 - 100 kasser.

Mister borgerrådgiver til nov.

Økonomien går nogenlunde, det halter lidt i Cafeen.
C.

Nordøstlige hjørne på 2. sal er nu tomt, og det er planen, at der skal

laves midlertidige studiepladser.
3.-4. okt er biblioteket lukket , da der skal indføres nyt EDB-system.
Arbejder på at få uddannet biblioteksmedarbejdere til at kunne betjene
Visit-Haderslev.
D.

Udgiver snart Haderslev Hertug Hans Rotaryklub.
Har været involveret i udstilling i anledning af Moltrup skole's 100-

års jubilæum.
Arbejder på opsætning af scannekoder på gamle huse.
Har fået penge til byvandrings-app i.f.m. Reformationen.
Er meget involveret i Reformationen til næste år.
Søger ny kulturformidler til 1. jan 2017.
De 3 nedlagte museer( Vognsamlingen, Ehlers samlingen og Bymuseet)
kommer ind under Historisk Arkiv, og der er bevilliget 1,5 mill. kr. til at drive
de 3 museer.
Arkivet har 70-års jubilæum, og har i den anledning åbent hus den 17.
dec.

5.

A-husets jubilæum og Burundi-dag afventer informationer fra Erik.

6.

Intet

7.

Næste møde ikke fastlagt. Jens sender forsalg ud på mail.

Referent: Erik P.

