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Bispens	  Brugerråd	  
	  

Referat	  fra	  møde	  i	  Brugerrådet	  onsdag	  den	  18.	  august	  2021	  kl	  16	  
	  

Mødet	  blev	  afholdt	  i	  lokale	  2C	  
	  
	  
Tilstede:	  	  
Brugerrådet:	  Jens	  Rotbøll,	  Uwe	  Lindemann,	  Johnny	  Jacobsen,	  Mette	  Kruse	  
Agerschou,	  Hans	  Åge	  From,	  Tove	  Jensen	  
Afbud:	  Simon	  Åstorp	  Juhl,	  Jan	  Samalsson,	  Lotte	  Leth-‐Sørensen	  
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Formanden	  (Jens)	  bød	  velkommen.	  	  	  
Hans	  Åge	  From	  meddelte,	  at	  han	  trådte	  ud	  af	  Brugerrådet	  dags	  dato,	  da	  han	  havde	  
planlagt	  at	  udtræde	  til	  kommende	  årsmøde	  forventet	  afholdt	  3.	  kvartal	  2021,	  men	  
som	  på	  sidste	  møde	  blev	  aflyst	  og	  lagt	  sammen	  med	  årsmøde	  marts	  2022.	  	  
Tusind	  tak	  til	  Hans	  for	  hans	  store	  indsats	  for	  Brugerrådet.	  
	  
2	  
FORELØBIG	  DAGSORDEN	  
	  

1. 	  	  VELKOMST	  
2. 	  	  DAGSORDEN	  
3. 	  	  REFERAT	  FRA	  SIDSTE	  MØDE	  
4. 	  	  ORIENTERING	  FRA	  FORMANDEN	  
5. 	  	  STATUS	  I	  BISPEN	  
6. 	  	  FOTOGRAFERING	  AF	  BRUGERRÅDETS	  MEDLEMMER	  
7. 	  	  ARR.	  MED	  SØREN	  RYGE	  DEN	  23.	  SEPTEMBER	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8. 	  	  NÆSTE	  MØDE	  
9. 	  	  EVENTUELT	  
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Referat	  fra	  16.6.2021	  godkendt	  samt	  dagsorden	  18.8.2021	  godkendt.	  	  
Bispens	  leders	  bemærkninger	  til	  juni-‐referat	  bliver	  derfor	  vedhæftet	  som	  pdf,	  jf.	  
nedenfor	  beslutning,	  når	  fremsendt	  til	  formand	  og	  sekretær.	  

	   	  
	   Afklaring	  hviken	  type	  referat,	  der	  tages	  for	  Brugerrådet:	  
	   Det	  blev	  vedtaget,	  at	  vi	  benytter	  beslutningsreferat,	  dvs.	  at	  referatet	  vil	  have	  fokus	  

på	  den	  endelige	  beslutning.	  
	   Hvis	  medlemmer	  eller	  deltagere	  ønsker	  yderligere	  information	  med,	  bedes	  de	  sendt	  	  

(ref.bem.:	  som	  pdf-‐fil)	  til	  formand	  og	  sekretær,	  således	  af	  det	  kan	  vedhæftes	  som	  
bemærkning/information	  ved	  udsendelse.	  
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Orientering	  ved	  formanden:	  
Formanden	  bad	  om,	  at	  medlemmerne	  prioriterede	  de	  aftalte	  mødedatoer.	  
Oplyste,	  at	  hans	  pc	  desværre	  var	  ødelagt,	  så	  der	  blev	  bedt	  om	  forståelse	  for,	  at	  han	  
ikke	  er	  opdateret.	  
Han	  bemærkede,	  at	  næstformanden	  (Mette)	  måske	  måtte	  tage	  over	  i	  en	  periode	  i	  
efteråret	  pga	  sygdom.	  
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Status	  Bispen	  ved	  Brugerrådets	  formand.	  
Der	  ser	  ud	  til	  at	  være	  aktivitet	  i	  Håndværkeriet,	  særligt	  keramikken	  og	  systuen,	  men	  
han	  ikke	  har	  set	  mange	  besøgende	  de	  andre	  steder.	  
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Håber	  der	  sker	  mere	  i	  løbet	  af	  efteråret,	  ellers	  kunne	  det	  se	  ud	  som	  det	  var	  en	  fejl	  at	  
nedlægge	  træværkstedet.	  
Under	  den	  tidligere	  leder	  af	  Bispen	  var	  der	  for	  Månen	  en	  oversigt	  vedr.	  mulig	  
opstilling	  af	  borde	  mv.	  Den	  er	  nu	  afleveret	  til	  Bispens	  eventkoordinator.	  	  
Fremover	  forventes	  Månen	  at	  køre	  med	  friviliige	  kræfter.	  
Cafeen	  fungerer	  stille	  og	  roligt	  samt	  benyttes	  af	  brugerne.	  
De	  øvrige	  områder	  er	  måske	  mere	  stille	  pga	  corona,	  ligesom	  studiezonen	  mv	  
forhåbentlig	  kommer	  i	  gang	  med	  studieopstart	  i	  kommunen.	  
Det	  er	  kommet	  Brugerrådet	  for	  øre,	  at	  der	  er	  ønske	  om	  nye	  højskolesangbøger	  til	  
Månen.	  Det	  bakker	  Brugerrådet	  op	  om	  og	  håber	  at	  der	  findes	  en	  god	  løsning	  på	  
donation	  til	  formålet.	  
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Der	  blev	  taget	  billeder	  af	  tilstedeværende	  medlemmer,	  der	  efterfølgende	  sendes	  til	  
formanden.	  
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Formanden	  orienterede	  om	  mødet	  med	  Bispens	  eventkoordinator	  vedr.	  Søren	  Ryge	  
den	  23.	  september	  2021	  kl.	  1830.	  	  
Alt	  vedr.	  kagebordet	  er	  aftalt	  og	  klaret	  og	  alle	  billetter	  er	  solgt.	  
På	  bordene	  laves	  oversigt	  over	  kagerne,	  og	  eventkoordinatoren	  sørger	  for	  tag-‐ting	  
til	  kagerne.	  
Der	  skal	  findes	  hjælpere	  til	  adgangskontrol	  mv.	  
Der	  fremstilles	  plakat	  som	  reminder	  om	  eventet	  i	  vandrehallen.	  
	  
I	  uge	  37	  fholder	  formand	  og	  eventkoordinator	  sidste	  møde	  –	  
forventningsafstemning.	  
	  
De	  medlemmer	  af	  Brugerrådet,	  der	  kommer	  og	  hjælper,	  må	  gerne	  sende	  besked	  til	  
formanden	  (tilsagn	  fra	  Johnny	  og	  Tove	  på	  mødet).	  
Det	  aftaltes,	  at	  kommende	  møde	  den	  15.	  september	  især	  vil	  handle	  om	  de	  sidste	  
forberedelser	  til	  Søren	  Ryge-‐arrangementet.	  	  
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Næste	  møde	  afholdes	  onsdag	  den	  15.	  september	  2021	  kl	  16.	  
Ref.	  bemærkning:	  Studielokale	  2	  på	  første	  sal	  –	  det	  største	  -‐	  er	  booket	  (Det	  er	  ikke	  
muligt	  at	  booke	  øvrige	  handicapvenlige	  lokaler,	  da	  de	  bliver	  brugt	  til	  musik).	  	  
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Mette	  vil	  gerne	  stoppe	  som	  næstformand	  ved	  næste	  årsmøde	  marts	  2022	  og	  
meddelte,	  at	  hun	  vil	  have	  travlt	  på	  jobbet	  i	  efteråret.	  
	  
Linket	  til	  Brugerrådets	  vedtægter	  og	  referater	  er	  ikke	  aktivt	  længere,	  og	  det	  blev	  
nævnt,	  at	  det	  ikke	  er	  nemt	  at	  finde	  frem	  til	  Brugerrådet	  på	  Bispens	  hjemmeside.	  
	  
Formanden	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
	  
Haderslev	  den	  24.	  august	  2021	  
	  
Tove	  Jensen	  
referent	  


