Bispens Brugerråd
Referat fra årsmøde i Brugerrådet torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00
Mødet afholdt i Bispens café

Tilstede:
Brugerrådet: Jens Rotbøll, Mette Kruse Agerschou, Jan Samalsson, Johnny Jacobsen, Tove Jensen
Bispen: Lotte Leth-Sørensen.
Afbud: Uwe Lindemann, Simon Åstorp Juhl
Velkomst og formandens beretning
Formanden, Jens Rotbøll, bød velkommen til fremmødte brugere og fremmødte gæster.
Hans beretning omfattede årene 2020-2021, da der ikke har været årsmøde i 2021 p.g.a. coronanedlukninger.
Beretningen er tilgængelig under Brugerrådet på Bispens hjemmesiden sammen med referatet.
Der var flere spørgsmål til beretningen bl.a. om, hvad Makerspace er, nemlig et sted for bl.a. teknisk og
digital udvikling. Bispens leder bemærkede, at biblioteker har pligt til at formidle om den digitale udvikling,
Der blev også fremsat forslag til, at Søren Ryge-arrangementet gentages, da flere gik forgæves.
Formand svarede, at brugerrådet afvikler events på Bispen i samarbejde med Bispen og indenfor rådets
økonomiske formåen. Der var givet tilskud til dette arrangement i forbindelse med 100-året for
genforeningen.
Beretningen blev godkendt.
Orientering ved Bispens leder:
Bispen har haft besøg af Trekantsområdets politiske udvalg, og som brugerrådets formand er lederen også glad for,
at der nu efter corona-perioden er kommet godt gang i huset igen.
Der er fuld gang i udviklingen af Månen med ny indgang, bar, loungeområde m.m.
Der er netop slået en stilling op med fokus på digitale kompetencer til udvikling af Makerspace.
Den 1. april bliver speciel med uddeling af en 40 års fortjenstmedalje til en medarbejder.
Festugen bliver afviklet i uge 35.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Indkomne forslag:
Der var indkommet 7 forslag fra samme bruger:
Flere foredrag rettet mod dårligst stillede borgere, fx fællessang, se tv m.v.
Svar: Ældresagen afholder sangeftermiddage.
Anskaffelse af højskolesangbogen til Bispen.
Svar: Bispen har anskaffet den nye og har også en ældre udgave af højskolesangbogen.
Lektiecafé med frivillige, også for at hjælpe nye danskere, og forslagsstiller deltager gerne.
Svar: Ældresagen har etableret Skolevenner, her kan opgaven måske løftes? Der blev også henvist til Røde Kors samt
Frivillighedens Hus.
Ansættelse af Picolo/Picoline med hjælp til ikke-digitale borgere.
Svar: Opgaven ligger ikke i brugerrådets eller bibliotekets regi.
Forslag om hjælp til budgetstyring / gældssanering på Bispen, fx foredrag om, hvor man kan søge hjælp.
Svar: Foreslår, at man bruger Retshjælpen i huset eller sin bank, det ligger ikke indenfor rammen af kulturhuset.
2 forslag gik på opkvalificering af Bispens altid venlige og hjælpsomme medarbejdere, så de kan henvise til frivillige
foreningers tilbud.
Svar: Denne opgave hører ikke under brugerrådet, men varetages af Bispen. Det blev foreslået, at medarbejderne
fremover henviser til Frivillighedens Hus.

Formanden takkede for forslagene og foreslog forslagsstiller at snakke med Frivillighedens Hus, da forslagene ikke
var indenfor brugerrådets ansvarsområde.
På valg var
Jens C. Rotbøll (modtager genvalg). Blev genvalgt
Mette K. Agerschou (modtager ikke genvalg).
Uwe Lindemann (modtager genvalg). Blev genvalgt.
Som nyt medlem blev Christina Andersen valgt.
Eventuelt:
Under eventuelt blev det af en bruger foreslået, at caféens medarbejdere fortjente en buket for deres store arbejde.
Bispens leder var helt enig og sagde, at alle husets medarbejdere fortjente en stor tak for deres dedikerede arbejde.
Det blev foreslået, at referater fra brugerrådets møder blev hængt fysisk op, således at alle, også brugere uden
digital adgang, fik adgang til dem. Dette undersøges.
Formanden takkede Mette Agerschou for hendes tid i brugerrådet og ønskede held og lykke fremover.
Sluttede med at takke de fremmødte for god ro og orden.
Efterfølgende konstituerede brugerrådet sig som følger:
Formand
Jens Rotbøll
Næstformand
Johnny Jacobsen
Sekretær
Tove Jensen
Bestyrelsesmedlem
Uwe Lindemann
Bestyrelsesmedlem
Jan Samalsson
Bestyrelsesmedlem
Simon Åstorp Juhl
Bestyrelsesmedlem
Christina Andersen
Næste møde i brugerrådet er den 17. maj 2022 på Bispen.
Haderslev den 3. april 2022
Tove Jensen
referent

