Bispens Brugerråd
referat af rådsmødet d. 2. maj 2017 kl. 1700 på bispens Cafe
Deltagere:
Uwe Lindemann, Hans Aage From, Finn Jørgensen, Jens Rotbøll, Wencke Vial,
Hans V Bang(ref.), Erik Petersen, Jan Samalsson samt Henrik Louring
Nielsen(forvaltningen).
Godkendt dagsorden:
1: Velkomst. Formanden bød velkommen.
2: REFERAT AF ÅRSMØDET og af konstituering, godkendt begge dele.
3: Orientering fra formanden
Takkede for fint informationsarbejde fra Henrik LN/forvaltningen.
Fmd. fandt at dialogmødet d. 30/3 var ”en tynd kop te”, fra BR
deltog Wencke, Jens, Hans Aage From og Uwe Lindemann. d. 4 maj
møde om 3 Verdenskrig i Ungdomshuset kl. 18. Krigsfotografen
Jan Grarup fortæller på Månen s.d. Møde om sikkerhedspolitik for
alle på Harmonien, gratis billetter kan afhentes på Borgerservice,
se evt. mere på www.haderslevlysfest.dk ,fin artikel om A-huset
og Bispen i Ugeavisen i uge 16/ 19. april.
4: Orientering fra forvaltningen
Henrik LN : På et ledermøde for Bispen havde man drøftet hvilken
rolle Bispen bør have i kulturlandskabet bl.a. med henblik på den
gensidige dialog og hensigten med ombygningen i stueetagen.
Status er at arbejdet er i fuld gang og der investeres i nyt inventar
hvoraf en del først kan leveres i eftersommeren. Der satses på
bedre opholdsarealer i huset og ”dragen” kommer snarligt. Der er
gang i en proces vedr. Nye samarbejdsformer i Bispen. Telefonbemanding er under udvikling. senere vil en digitalisering af bl.a.
lokalebestilling, brug af udstyr i denne sammenhæng m.v.
komme i gang. Der stases på en høj personlig betjening som
muligt. Her kom mødets deltagere ind på en række ønskede
kravspecifikationer og HLN gjorde det klart at man i sin søgen
efter egnet software er opmærksom på bedst mulige funktionalitet.
Her kom det frem at der bl.a. er to væsentlige ønsker i forb. med
brug af lokalerne om aftenen a) mulighed for teknisk assistance og
gerne b) en fest tekniker i huset. Væsentligst når månen benyttes
men også for andre mødelokaler. Men henblik på forbedringer i
arkaden er der på forv. Ønskeseddel et muligt beløb til denne
indsats og det er der politisk møde om d.9/5. Af pladsbehov- og
sikkerhedsgrunde er Bispen lukket lørdag og søndag d. 3/4 juni i
forb. med reformationsfestlighederne. Denne information sørger
forv. For at få ud bredest muligt. Visit Haderslev har fået en ny
medarbejder. Historisk Arkivs overtagelse af Vognmuseet, Ehlers

samling samt Bymuseet, har lagt grunden til udvikling af
HistorieHaderslev, en vision der arbejdes på og samtidig en ny
organisationsform.
Man drøftede P forhold på og omkring Bispen, særligt med henblik
på korttidsparkering af hensyn til VisitHaderslev og det samme for
autocampere.
Når lederne ikke deltog i dette rådsmøde, skyldes det et ønske om
at det denne gang kulle være informationer på forvaltningsniveau
der skulle fremlægges, lederne er fortsat en del af Rådsmøderne.
5: Orientering fra lederne( bortfaldt)
6: Kultur og fritidspolitik med bilag
På grund af det omfattende foreliggende materiale vedr. tankerne
om en kultur og fritidspolitik/talentmiljø for alle, ønskede
formanden at der afholdes et ekstraordinært rådsmøde med
fokus på kultur og fritidspolitikken & Bispen og man enedes om at
det afholdes onsdag d. 17 kl. 1900 på Bispen.
Ordinært rådsmøde afholdes d. 12. juni kl. 1900
7: Kommende møder- se ovenfor.
8: Eventuelt. Intet at bemærke
hvb

