Bispens Brugerråd
Møde i Bispens Brugerråd, onsdag d. 19/12/2018
Kl.16.00
Bispens lokale 11

Referat
Deltagere: Dinna Blayking, Tove W. Zoega, Wenche Vial, Jens Rotbøll,
Hans Aage From, Jan Samalsson.
Afbud: Hans Bang, Uwe Lindemann, Henrik Louring.

Flere udtrykte skuffelse over, at fremmødet var så lavt.

1. Velkomst - gløgg og æbleskiver
Dinna bød velkommen, men ingen gløgg og æbleskiver, da caféen havde
personalemøde. Dinna laver referat, da den vante ref., har meldt afbud.

2. Referat fra møde d. 21./11. 2018
Godkendt

3. Orientering fra formanden
Sammenfattes med punkt 5

4. Orientering fra Forvaltningen/lederne
Ingen, da ingen ledere deltog, hvilket var skuffende for flere.

5. Skilt til Bispen
Formanden berettede, at Henrik Louring har sat seniorjobberen Kim til
at lave et oplæg omkring skiltningen på Bispen. Der er fra deres side, ønsker
om nyt logo over hovedindgangen, 2 på østsiden over vinduerne og 1-2 skilte,
på nordsiden. Brugerrådet besluttede, at afvente oplægget fra Kim og tage
stilling derefter.

6. Ideer til til Månens anvendelse

Det blev besluttet, at formanden forsøger at finde oversigt over, hvor
mange og hvilke arrangementer der er på Månen, så vi kan se hvilke behov der
er, inden vi kommer med ideer.

7. Brugerrådets pengepulje - vedtægterne
Formanden har spurgt lederen, hvad pengene må gå til og det må
brugerrådet helt selv bestemme. Derfor besluttede et enigt brugerråd, at
pengene skal gå til nyinvesteringer på træværkstedet. Jesper finder selv ud af,
hvordan de skal investeres.

8. Næste møde
mandag d. 28. januar 2019

9. Eventuelt
-Der er igen udtrykt ønske om, at der kan findes et sted i arkaden, hvor
de forskellige foreninger, kan gøre reklame for arrangementer. Der er flere
foreninger der har klaget over manglen. Der blev stillet forslag til, om den
tomme væg ind mod bibliotekets skranke, eventuelt kunne bruges hertil?
- Formanden skal forsøge at finde ud af, om brugerrådet kan se Bispens
forskellige budgetter
-Formanden vil tage en snak med den nye leder Lotte Leth-Sørensen, når
hun tiltræder i januar. Det ønskes bl.a fra Jens, at hun vil komme og holde en
indledende tale, til årsmødet i marts.
-Der er tvivl om, hvorledes referaterne fra brugermøderne, finder vej til
forvaltningen og relevante personer, så det vil formanden finde ud af med den
nye leder.
Dette referat, bliver sendt til Henrik Louring og Christian Haugk.

God jul og godt nytår

