BISPENS BRUGERRÅD
Referat af ekstraordinært rådsmøde d. mandag. D. 18. februar 2019.02.20 Tilstede:
Wencke Vial, Tove Zöega, Hans Aage From, Uwe Lindemann, Jens Rotbøll og Hans V
Bang(ref).
DAGSORDEN:
1)
2)
3)
4)
5)

Kort orienterig for mødets afholdelse v. Jens Rotbøll
Planerne for årsmødet
Vedtægter
indkaldelse til Årsmøde
Evt.

Ad 1) Jens Rotbøll orienterede om Dinna Blaykings fratræden og baggrunden herfor.
Der var udtalt ærgrelse over hendes fratræden og ros til den indsats hun
gjorde inden. Der blev herunder udtrykt kritisk af at sidste mødes referat ikke
indeholdt noget om den afstemning der betyder at Årsmødet afholde efter
nugældende vedtægter. Det medsendte udkast til revision i forhold til
nyorganiseringen af Bispen, kunne misforstås som et forsøg på at komme uden om
afstemningens resultat. Hans V Bang undskyldte meget den utilsigtede udeladelse.
Ad 2) På valg ved det kommende årsmødet d. 25. marts 2019 kl. 19-21:
Tove- ønsker ikke genvalg
Uwe- modtager genvalg
Jens- modtager genvalg
Hans Aage- modtager genvalg
Man enedes om at rådet fortsat skal bestå af 8 medlemmer, der skal repræsentere
en bred vifte af brugere/Bispen interessenter.
Efter en drøftelse ser årsmødets forløb således ud:
1.
2.
3.
4.

del: Velkomst ved næstformanden
Kort beretning v. næstformanden
Kulturhuset Bispens leder Lotte ls indlæg
vedtægterne gennemgås og sammenlignes med udkast v. Hans V Bang
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herefter spørgsmål og svar hertil og om hvilken vedtægt de tilstedeværende
ønsker bragt i anvendelse. (ad 3)
På baggrund heraf
2. del
5. Valgt af 5 medlemmer til rådet i henhold til de valgte vedtægter.
6. Nye planer og ideer
7. eventuelt
Det skal understreges at alle der benytte Kulturhuset Bispens faciliteter er
velkomne og valgberettigede.
De valgte arbejder ud fra vedtægtens §2:
§.2.
Formål.
Brugerrådets formål er:

•

At inspirere til og eventuelt selv iværksætte aktiviteter alene eller i samarbejde med Bispens
øvrige institutioner til glæde for brugerne. Uændret
•
At støtte de enkelte institutioners egne og eventuelle fælles aktiviteter, hvor dette måtte
være relevant. Uændret
•
At arbejde for, at de ydre rammer er de bedst mulige. Uændret
•
At virke som høringsorgan i alle relevante sager i forbindelse med Bispens virke. Uændret
•
At stille forslag med henblik på at optimere de ydre rammer til gavn for brugerne. Uændret

Ad 4: Indkaldelse til årsmøde:
Hans skriver pressemeddelelse herom, hvem, hvor, formål, indsats/indflydelse m.v.
Den udsendes så snart referatet er godkendt.
Ad 5) vigtige forhold at drøftet: Booking, investeringer m.v.
Med venlig hilsen
Hans V Bang
Sekretær
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