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BISPENS BRUGERRÅD 

Referat af 

MØDE I BISPENS BRUGERRÅD ONSDAG DEN 22. MAJ 2019 KL. 16.30 I LOKALE 2 

Deltagere: Jens Rottbøll, Hans Aage From, Uwe Lindemann, Jan Samalsson, Wencke 

Vial, Lotte Leth-Sørensen, Bent Vedsted Rønne, Hans V Bang(ref.)  

  

1. VELKOMST: 

Formanden bød velkommen. 

2. REFERAT FRA ÅRSMØDE OG KONSTITUERING: 

Taget til efterretning, efter forklaring for fejl fra referenten 

vedr. valg af næstformand. 

 

3. VALG AF NÆSTFORMAN: Mette Kruse blev enstemmigt valgt. 

4. ORIENTERING FRA FORMANDEN: 

a. Det kommunale sparekatalog på 60 mio. over 4 år er til 

høring i fagudvalgene. Offentliggøres sandsynligvis i juni. Det 

forventes, at en drøftelse af resultaterne vil blive nødvendig. 

b. De nye vedtagne vedtægter er til behandling i UKF, hvilket 

ikke skule være nødvendigt. Orienterede om drøftelser vedr. 

træværkstedets Multimaskine, der skal udskiftes. (se senere) 

Hvordan kan Bispen medvirke til at gøre de nye soldater 

velkomne i Haderslev? Rådet diskuterede forskellige 

muligheder bl.a.  information /velKomstpakke på stick til alle 

der kommer og særligt de der bosætter, brug af sociale 

medier og lign. 

 

5. ORIENTERING FRA BISPENS LEDER: 
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a. Der blev orienteret om UKFs besøg på Bispen 

b. LLS redegjorde for de lokalemæssige fornyelser. Der er 

blevet ryddet op på gangarealer og i lokalerne og der er et 

muligt behov for slibning af Månens gulv. 

c. Der er fundet finansiering af udskiftningen af den gamle 

Multimaskine, men en ny, fonde, slag af dem gamle har 

medfinansieret maskinen, så den sikker at benytte. 

d. LLS redegjorde for den nye struktur, samt for de ændringer 

der ker på vej for medarbejdere i huset  og deres nye 

gøremål, det sker for at kunne medvirke til udviklingen af 

Bispen (medsendt). 

e. Aftenmedarbejdere har fået overfaldsalarmer. D 

f. Ændret skiltning i huset overvejes. 

g. Når den måde som Bispens Cafe er skruet sammen på, 

udelukker åbning i 3 uger i sommerperioden, er der 

mulighed for at ”udlicitere” cafeen i denne periode eller 

overveje at installere relevante automater, som kan rumme 

sandwiches, kaffe , sodavand m.v. Eller se om disse kan 

udstationeres af et firma- det er til overvejelse. Om 

medlemmer af rådet må gerne komme med forslag til 

hvordan og med hvem. Der er tale om 3 uger drift uden 

adgang til køkkenet! 

h. Medlemmer af rådet anbefalede unisex skilte på toiletterne. 

 

6. BENT VEDSTED RØNNE ORIENTERER OM HISTORIE HADERSLEVS 

VISIONSPLAN OG ARBEJDETMED LÆSESALEN PÅ KULTURHUSET 

BISPEN. 

a. BVR uddelte perspektivplanen for Historie 

Haderslev/Arkivet m.v. til orientering. Redegjorde for 

arbejdet med museerne under Arkivet og ønsket om at 

samle Historisk Arkiv på Kløvervej. 

b. Orienteringen blev foretaget og der blev lagt vægt på lokale 

ændringer omkring læsesalen så den vil fungere bedre og 
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give mulighed for at se arkivets film- og lydsamlinger, men 

at uvished om lokale ændringer i Bispen i forbindelse med 

mulig indhusning af Det Tyske Bibliotek endnu ikke er 

afklarede. Der har været vejledende samtaler med de 

ansvarlige for de tyske biblioteker(LLS). BVR mente at man 

skal være forsigtig med at forcere udviklingen. 

7. BISPEN BY NIGHT DEN 30. AUGUST 2019 KL. 16.00 - 22. 00 

a. Der er åbent, bogsalg, flere foredrag i løbet af aftenen, man 

ønskede rådets aktive deltagelse, hvorledes det kan ske 

med størst mulige effekt af indsatsen, blev ikke afklaret. 

Men rådet bedes overveje indsats til mødet. 26/6 kl. 16. 

 

8. 15. JUNI 2020 (100 ÅRET FOR GENFORENINGEN) PULJE   PÅ KR.. 

500.000 ER AFSAT. 

a. Hvorledes ses Bispens Brugerråd i forb. Med 2020 

aktiviteterne, her har Biblioteks aktiviteter plads i perioden 

15/4- 16/5 bl.a. udstilling af dansk/tyske kunstners værker. 

Flere arrangementer er under udvikling. 

b. Et forslag kunne være at arrangerer et sønderjydsk 

kaffebord d. 190/2 -2020. Former, indhold, mulige 

samarbejdspartnere, dimensioner m.v. drøftes på mødet d. 

26/6-2019. 

 

9. NÆSTE MØDE: 26. juni 2019 k. 16. To punkter åbenthus og 

kagebord. 

10. EVENTUELT. Hvb rejse spørgsmålet om hvem der i særlige 

situationer har fortrinsret til et forud booked lokale. Der skulle 

foreligge et internt papir om dette. LLS ville se om det kan findes. 

Ref. Hans V Bang 25/5-2019 
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