Bispens Brugerråd
Referat af møde d. 30. januar 2020 med Christian Hauck, leder af kulturhuset Bispen
Lotte Leth-Sørensen samt formand Kjeld Thrane og næstformand Kim Kabelka fra
Udvalget for Kultur og Fritid.
Fra brugerrådet deltog fmd. Jens Rotbøll, Uwe Lindemann, Hans Aage From, Jan
Samalsson, Hans V Bang(ref.),
Afbud: Wencke Vial og Mette Kruse Agerschou.
Mødet drejede sig om flytning af træværkstedet fra Bispens værksteder til
Vognsamlingen under Historie Haderslev og var ønsket fra Brugerrådets side.
Jens Rotbøll lagde ud med et kort referat af sagen og dens aspekter set fra
Brugerrådets side. Han fandt den måde sagen var blevet håndteret på, uden
inddragelse af Bispens Brugerråd for utilstedelig. Det havde ikke været ham muligt
at finde et protokolat om sagen og dens vedtagelse.
Jen Rotbøll understregede ligeledes at Haderslev Kommune er kulturarvskommune.
Kjeld Thrane redegjorde for et ret hastigt og nok uoverskueligt efterår, med
flytninger af budgetvedtagelser og arbejdet med at finde besparelsesmuligheder i
forhold til kommunen økonomi. Processen var nok ikke heldig.
Men konklusionen var dog blevet at Vognsamlingen fik 2år til at vises sin
overlevelsesevne og som del af dette blev der talt om at flytte træværkstedet eller
dele deraf ud i Vognsamlingen for at styrke aktiviteter, kurser m.v. for almenheden
og arbejde med træ på Vognsamlingen. Et element der havde skubbet til denne
beslutning, var ligeledes Kulturarvsstyrelsens besøgskrav til museer, samlinger og
lign. Her levede besøgstallene for Vognsamlingen ikke op til selv minimumskrav.
Kim Kabelka uddybede ved bl.a. at anføre, at nogle gange går beslutninger uden om
fagudvalget, uanset at dette skal forholde sig til den endelige beslutning. Denne
indeholdt bl.a. besparelse på 200.000 kr. på Bispen, lukning af Vognsamlingen hvis
den ikke den ikke viser sig at kunne øge besøgstallet betragteligt.
Kjeld Thrane uddybede ved at oplyse, at der i december blev udarbejdet et papir
der klargjorde hvad Lukningen af Vognsamlingen og flytningen af træværkstedet,
helt eller delvist, samt medfølgende lønsum indebar. Høring var der ikke tale om.
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Christian Hauck, understregede at en høring ikke kom på tale da beløb og flytning
var lagt fast og besluttes endelig d. 4/2-2020 og skal effektueres umiddelbart efter
1/7.
Hans V Bang, spurgte til om en høring ikke kunne have bidraget til bedre indsigt og
klarhed, herunder desuden belyse omkostningerne der skal dækkes af enten Bispen
eller Historie Haderslev.
Christian Hauck, svarede herpå, at ingen kendte udgifterne i forbindelse med
udflytning og at en høring næppe havde kunne bidrage på nogenvis. Han kunne godt
ses at beslutningsprocessen var uheldig og kunne opfattes frustrerende.
Jens Rotbøll pegede på det uheldige at han og Lotte kunne opleve at have
modsatrettede opfattelser af visse forhold, hvortil Kjeld Trane understregede at
Lotte altid ville være den rette og velinformerede.
Hans Aage From pegede på det frustrerende i, at få præsenteret afgørelser der
burde have rundet Bispens Brugerråd, hvilket der var forståelse for.
Hans V Bang understregede at for mange af den slags oplevelser kunne være med til
at gøre brugerrådet og dets medlemmer til grin og det er ikke positivt.
Jens Rotbøll takkede deltagerne i mødet for at de kunne deltage og håber på et
fortsat åbent og positivt samarbejde alle parter imellem.
Ref
Hans V Bang 31/1-2020
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