Referat Bispens Brugerråd 20. august 2015
DAGSORDEN
1. VELKOMST OG VALG AF SEKRETÆR
2. REFERAT FRA RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2015
3. ORIENTERING FRA FORMANDEN
4. ORIENTERING FRA
a. A-HUSET
b. BIBLIOTEKET
c. HISTORISK ARKIV
5. STØTTE TIL DE ENKELTE INSTITUTIONER
6. HVAD SKAL VI NU ?
7. EVENTUELT
8. NÆSTE MØDE
Afbud : Ebbe

1.Formanden bød velkommen, mødet valgte Erik til referant
2. Referat fra mødet 18.06. 2015, blev omdelt og efterfølgende godkendt.
3. Formanden orienterer omkring brugerrådets sagsforløb med det politiske udvalg. I den
forbindelse har formanden været til møde med direktøren og Per Månson.
Der skulle gå over 4 måneder inden årsberetningen og anmodningen omkring
vedtægtsændringer blev politisk behandlet. Vedtægtsændringerne blev godkendt på
udvalgsmøde den 11. august, vi venter dog stadigvæk på det skriftlige svar. Formanden
gennemgik hele tidsforløbet, og kunne konstatere at udvalget ikke har taget brugerrådet
alvorligt, det er ikke i orden at man kan læse i dagspressen at der skal etableres
ungdomshus på Bispen, uden at brugerrådet er orienteret. Der blev til mødet sat
spørgsmålstegn ved brugerrådets deltagelse i Bispens personalemøde den 3. juli,
formanden mener god at deltagelsen var berettiget, set i forhold til at Kommunens
Borgerservice også deltaog i mødet. Direktøren vil fremadrettet sørge for en forbedret
kommunikation, med Per Månson som ankermand.
Fælles.
Siden personalemødet den 3. juli har der været afholdt opfølgningsmøde med direktøren
og Henrik Nielsen, den nye teamleder for Kultur & Fritid.
Konklutionen på mødet blev følgende :
Achelissalen lukkes 1.1. som læsesal for Historisk Arkiv og omdannes til mødelokaler som
erstatning for lokale 1, der bliver ungdomshus. Bispeledere laver et økonomisk overslag

på udgifterne. Indtil der er penge til en hel udflytning til Kløvervej får vagthavende arkivar
plads på bibliotekets 2. sal – måske sammen med vagthavende bibliotekar.
Visit Haderslevs indflytning på Bispen er udskudt til senest 1.4.2016 – så placeringen er
ikke afgjort endnu. Borgerservice blev igen nævnt som en idé til overvejelse, men uden
nogle konklusioner.
Der er ikke penge endnu til Arkaderenovering, men vi smider måske plakatmastodonten
ud for at give mere lys og maler de sorte felter omkring de små vinduer hvide indtil vi har
råd til større vinduer.
Omkring 320 nye studerende skal påbegynde en ny uddannelse i Haderslev, i den
forbindelse afholdes der U-Day på Bispen, det bliver tirsdag den 08. sept. Der vil være
boder på pladsen, koncert på Månen, og åbne værksteder med mere, brugerrådet vil
selvfølgelig også være til stede for at byde velkommen til Haderslev.
Se mere på : udayhaderslev.dk
Arkivet
10. & 11. oktober afholder Arkivet historisk messe i Vojens, og ellers handler dagligdagen
om flyttekasser og udgivelser, kommende udgivelser bliver Ved fjord og dam samt
Regimentshistorie.
Biblioteket
Biblioteket bliver anker for årets kulturfestival, der afvikles 30. sept. I Vojens, 1. okt. I Gram
og 2. okt. I Haderslev.
Aktivitetshuset
Efter en stille sommer, er der atter gang i mødelokalerne og værkstederne, eller intet nyt.
7. Intet
8. Næste møde bliver mandag den 5. oktober kl. 17.00
Ref.
Erik

