BISPENS BRUGERRÅD
Formanden
BERETNING FOR PERIODEN 27. AUGUST 2020 TIL 31. MARTS 2022
EFTER ÅRSMØDET I 2020 ER BISPENS BRUGERRÅD SAMMENSAT SOM FØLGER:
FORMAND JENS C. ROTBØLL, NÆSTFORMAND METTE KRUSE AGERSCHOU,
SEKRETÆR TOVE JENSEN, UWE LINDEMANN, JAN SAMALSSON, JOHNNY
JACOBSEN OG SIMON ÅSTORP JUHL.
Det har været en lidt mærkelig periode at skulle levere beretning for. I flere
omgange har Corona forårsaget aflysninger eller udskydelse af planlagte
arrangementer. Der har været ”stille” i Bispen. Ingen aktiviteter i værksteder
eller cafe. Helt stille har det dog ikke været, for der er sket en masse indvendigt i
Bispen, efter at det gode træværkssted flyttede ud. Vi kan nu glæde os over, at
det for Bispens leder er lykkedes, at sikre den nødvendige økonomi til
gennemførelse af visionerne vedrørende udvikling af nye (og af Brugerrådet
meget ønskede) tilbud til Bispens mange brugere. Indretningen af
værkstedsmiljøet, efter omflytningen, er blevet meget fint, og må i dag omtales
som en succes. Værkstedernes tilbud om forskellige kursus er vel benyttede, og
der meldes både om fuldtegnede og kødannelse for at komme med. Der er
gennemført betydelig og pæn opgradering af mødefaciliteterne således, at
mødedeltagerne kan føle sig godt tilpas i lokalerne. Indretningen på 1. sal med
bl.a. studiezoner og Makerspace er vel gennemført og pænt, men hvor mange
faciliteterne benyttes af ved jeg i skrivende stund ikke. Der er gennemført
ændring af nummerering af mødelokalerne, som vi nu skal vende os til, når der
skal reserveres lokale til mødeafholdelse.
I Bispens cafe er der også gennemført en stor opgradering med nye møbler og
maling, hvilket har gjort cafeen mere hyggelig for gæsterne og det glæder også
personalet, at deres arbejdsplads, byens bedste cafe, også følger med når der
opgraderes i huset.
Med anledning af 100året for genforeningen afsatte Haderslev Kommune en
pulje til Genforeningsaktiviteter i 2020. Vi besluttede i et samarbejde med
biblioteket at søge et arrangement gennemført for markering af 100året. Der

var enighed om, at et foredrag, med Søren Ryge og Sønderjysk Kagebord, ville
være en god ide, og at vi ville søge om tilskud fra den etablerede pulje, til dette
formål. Bispens eventkoordinator, Jette Holm Rønne, tog kontakt til Søren Ryge
som gerne ville deltage, og Brugerrådet ansøgte om tilskud fra den kommunale
pulje. I september 2019 modtog vi så meddelelse om, at man havde bevilget os
10.000 Kr. til det ansøgte formål. Vi var glade og kunne så iværksætte den
endelige planlægning. Der blev taget kontakt til Nielsens Bageri i Vojens, og de
ville gerne deltage som leverandør af kagebord samt også være delsponsor ved
arrangementet. Den nødvendige kapital var sikret ved at Brugerrådet indskød sit
rådighedsbeløb på 15.000 Kr. til gennemførelse af arrangementet. Dato for
afholdelse blev besluttet til den 07. maj 2020, pris for deltagelse blev fastsat, og
billetsalget kunne gå i gang. Der var stor interesse for deltagelse, og de 100
billetter blev solgt. Men desværre kom Corona os alle noget på tværs, og vi
måtte aflyse det planlagte. Nu var det imidlertid sådan, at én af betingelserne
for det kommunale tilskud var, at det ansøgte formål skulle gennemføres i 2020.
Vi henvendte os til kommunen, og vi fik tilladelse til at udskyde det ansøgte til
afholdelse i første halvår af 2021. Igen kom Corona på tværs, og vi måtte endnu
engang søge om udsættelse til 2. halvår 2021. Det ansøgte blev bevilget, og så
kunne vi igen planlægge med kontakt til Søren Ryge og Nielsens Bageri,
fastsættelse af ny dato samt endelig planlægning for gennemførelse den 23.
september 2021. Det er vist ikke for meget at kalde arrangementet for en stor
succes. Der var tale om en veloplagt Søren Ryge, og et kagebord af passende
dimension, masser af godt bagværk i rigelige mængder, så ingen af deltagerne
var nødt til at gå hjem med tom mave. Brugerrådet har efterfølgende
afrapporteret til Haderslev Kommune samt takket kommunen for den tildelte
støtte.
Efter afslutning af regnskabet viste der sig at være et restbeløb på Kr. 4.750,50.
Brugerrådet besluttede efterfølgende at donere det til Biblioteket, til
anvendelse i forbindelse med festligholdelse i anledning af Bibliotekets 100års
jubilæum den 10. november 2021.
Der er sket meget her i Bispen, som nu er en helhed, men der vil givet ske en
masse mere i de næste par år. Vi er i Brugerrådet meget spændt på hvorledes
de mange ledige m2, der bliver frigjort når Historie Haderslev flytter ud, vil
kunne anvendes. Noget er i gang, men hvad vides i skrivende stund ikke, og så
venter vi selvfølgelig på at Bispens Brugerråd rettidigt bliver medinddraget i

processen, så det ikke kun er indkøbte konsulenter, som får indflydelse på
husets videre udvikling. Parkeringspladserne på Wittenberg Plads var dømt til
nedlæggelse med undtagelse af P-pladser til handicappede, men med
konservativ hjælp bliver den plan ikke til noget, til glæde for Bispens mange
brugere, men hvordan det så i øvrigt går med parkeringsforholdene i bymidten
må man vente at se resultat af.
Efter kommunevalget er der hist og her kommet nye navne i udvalgene. I Kulturog Fritidsudvalget er de tre af syv medlemmer nye i udvalget. Der er givet en hel
del, som det er nødvendigt at sætte sig ind i, så der går lidt tid, inden det hele er
på plads. Kultur- og Fritidsudvalget har den 10. februar 2022 været på besøg i
Bispen, hvor Bispens leder viste rundt i hele huset. Udvalget har været meget
tilfreds med oplevelsen i huset. Brugerrådet ville godt have mødt udvalget ved
deres besøg i Bispen. Det får så vente til en senere lejlighed.
I vedtægterne for Bispens Brugerråd er det fastlagt, at der i Brugerrådet er 7-9
medlemmer. Der er p.t. syv medlemmer så der er plads til en udvidelse, og med
en masse nye brugere her i huset skal man ikke holde sig tilbage fra at være
med til at påvirke den fortsatte udvikling af Kulturhus Bispen. Det er ønskeligt at
også unge brugere vil være med til at give input til den videre udvikling af
Bispen. Der er ikke tale om belastende mødevirksomhed. Inden Corona ramte
os har Brugerrådet haft et møde ca. hver anden måned af 1-2 timers varighed
afhængig af dagsorden. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage.
Jeg vil til afslutning i min beretning rette en varm tak til alt personale i Bispen
for et behageligt samvirke og hjælp når vi i Brugerrådet har haft behov herfor.
Tak for søde smil og venlige bemærkninger. En særlig og varm tak til Bispens
leder for et særdeles behageligt samarbejde og et stort engagement i
udviklingen af vores Kulturhus Bispen. En stor og hjertelig tak til Brugerrådets
medlemmer for det behagelige og hyggelige samarbejde i og for Bispen.

