Bispens Brugerråd
Møde i Bispens Brugerråd, mandag d. 26/11/2018
Kl.16.00
Bispens lokale 2a

Referat:
Deltagere: DinnaBlayking, ToveW.Zoega, WenckeVial, Jens Rottbøll, Uwe
Lindemann, Jan Samalsson, Bent Vedsted Rønne, Hans V Bang(ref.). Afbud Hans
Aage From.

1. Velkomst,
Dinna Bød velkommen
2. Referat fra møde d. 22/10-2018
Godkendt
3. Orientering fra formanden
Dinna Orienterede om et godt og positivt møde med Henrik LN og
Christian Haugk. Man havde bl.a. drøftet om man kunne involvere bl.a.
FOF i at drive værkstederne i sommerperioden, fremfor at lukke.
Andre(nye) aktiviteter i Månen efterlyses. Forslag om etablering af en
brugergruppe herom. Jul på Bispen er aflyst pt. BVR henviste også til det
interne udvalg desangående.
Jens R. orienterede om møde med Haugk og formand Thrane. Bispens
brugerråds opståen hænger sammen med den tidl. Indskrænkning af
personalet i Aktivitetshusets del. Han gjorde opmærksom på ønsket om
koordineringsmulighed for foreningsarr.
2. Gruppebillede,
udsat igen!
4. Orientering fra Forvaltningen/ lederne
Bent Vedsted Rønne (Historie Haderslev/Arkivet) orienterede om
Bispens kalender, der fort sat er tænkt som en kalender for Bispens og
Haderslev Bibliotekernes arrangementer, det vil blive overvejet om
arrangementer i huse fra eksterne arrangører kan/skal komme med.
NY chef for Bispen er valgt, offentliggøres onsdag. (se nedenfor)*.
Vedkommende placeres selvfølgelig i Bispen. Ny seniorjobber er

5.

6.

7.
8.
9.

kommet til huset og er i færd med at blive introduceret til de mange
funktioner- BVR mener det tegner godt.
Efterårets flotte og fyldige værkstedskursusliste blev rost.
Banner til Bispen, indhentet pris fra Kirk på 2500 kr. For banner på siden
af bygningen. Prisen er layout, tryk og montage. Det blev anbefalet at
indhente pris på et fast skilt ud fra væggen så de ses fra begge sider.
med tekst: Bispen + loge samt Bibliotek, Cafe, Historisk Arkiv,
Værksteder.
Repaircafe:
Wencke taler med lederen af frivillighedscentret og muligheden for at
rekruttere blandt deres kreds. Der er plakat derom på vej. Desuden
opslag til førstkommende kalender om fok til at ”bemande”
repaircafeen.
Næste møde: Årsafslutningsmøde d. 19/12 kl. 1600 med gløgg og
æbleskiver (ønsket af Jens R.).
Årsmødet lægges d. 25/3-indhold ud over selve valgprocessen?
Eventuelt. Intet

Ref.
Hvb

Sidste:
*Lotte Leth-Sørensen skal fra januar 2019 stå i spidsen for Kulturhuset
Bispen.
Dette forelå torsdag middag:
Kære alle
Til info har jeg valgt at tiltræde et nyt job som direktør i DGI Vestjylland pr. 1.1.2019. Jeg er
føler mig heldig ved at have et rigtig godt job her i Haderslev Kommune, som lærer mig
utrolig meget, og samtidig få muligheden for at udvikle mig yderligere i DGI. Det er dermed
et tilvalg af nogle oplagte muligheder for mig personligt og min karriere i særdeleshed. Her
skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, som jeg har haft den store fornøjelse af samarbejde
med i Haderslev Kommune.
Jeg vil have min sidste arbejdsdag onsdag den 19. december, og jeg vil komme tilbage til,
hvordan jeg får sagt tak og et ordentligt farvel til jer.




Med venlig hilsen
Henrik Louring Nielsen
Teamleder Kultur og Fritid.

