REFERAT AF BRUGERRÅDETS MØDE DEN 29.1.2019.

Ordstyrer: Jørgen Andersen
Referent Kenndy.
1. Orientering om BRT OG Haraldslunds forplads
Jørgen Andersen orienterede.
Der har været møde d. 8.1 hos By og plan. Rådmand Hans Henrik Henriksen, embedsfolk, Haraldslunds
Brugerråd og Vestbyens Samråd deltog.
Der vil senere blive udsendt materiale fra forvaltningen, hvor forvaltningen fremlægger det man endelig er
nået frem til. Samrådet og brugerrådet var meget enige om ønskerne på mødet:
• Vi vil gerne have en grøn forplads med træer, buske etc.
• Panna Park og dele af fitnessområdet bør nedlægges.
• Flere bænke skal sættes op.
• Pladsen skal kunne bruges til diverse arrangementer, som vi har kendt det fra tidligere med blandt
andet Haraldslund by Night etc.
• Der kan laves loppemarkeder, teater, musik, events også når der er kamp på stadion.
• Bogbyttedage kunne være godt at få ind.
• Tænke kreativt ift. cafeen på forpladsen.
• Det skal være Vestbyens mødested.
• Vigtigt også med god lyssætning, evt. etablere en scene og vigtigt at tænke området øst for
Haraldslund ind tilføjede Lars fra Samrådet.
2. Orientering omkring omdannelsen af biblioteksområdet
Jan Frederiksen orienterede under pkt. 2 proces og tidsplan for omdannelsen af det tidligere
biblioteksområde til fremtidig forenings, forsamlings og bevægelseslokaler.
Tegningen fra arkitekt Preben Højmark blev gennemgået, hvilket gav anledning til en række gode spørgsmål
i.f.t. materialer, indhold og funktioner. Efter orienteringen gik mødedeltagerne en tur i lokalerne hvor der
blev fortalt mere detaljeorienteret om de enkelte funktioner. Der blev omdelt en oversigt for på hvilke
vilkår og priser lokalerne kan lånes og/eller lejes på.
Lokalerne vil blive indrettet med tilgængeligt AV – udstyr efter aftale. Borde og stole til afbenyttelse i
forbindelse med møder, foredrag eller lignende aktiviteter er tilgængelige fra de 2 depotrum i lokalerne. I
den nederste ende af lokalet bliver der indrettet et anretter køkken, med mulighed for at brygge kaffe og
evt. varme en portion boller. Lokalerne kan lånes/lejes af foreninger, klubber og private efter gældende
reglement og prisliste fra Aalborg kommunes takstoversigt for haller og lokaler
Der vil blive indrettet et hyggerum med borde, stole etc. som kan bruges som mødested for alle brugere,
der vil sidde at arbejde, hygge etc. Det understreges, at brugerrådet, Vestbyens Samråd og den gamle
aktionsgruppe for bevarelse af Haraldslund bibliotek ikke har været med i omdannelsesprocessen, da man
ikke vil legitimere bibliotekslukningen.

Det foreslås at der arbejdes på at skaffe flere computere i Haraldslund.
Hans Henrik Hansen oplyste, at der er lavet en ny aktionsgruppe, som har til formål at få genåbnet
biblioteket.

3. Forslag til nye vedtægter
Sundhed og Kulturforvaltningen er i øjeblikket ved at modernisere vedtægterne. Det er kommunen, som
bestemmer vedtægternes udformning. Vi vil snart i brugerrådet modtage udkast til nye vedtægter, og de vil
herefter blive lagt op på Haraldslunds hjemmeside. Hvis nogen har ændringsforslag til vedtægterne, skal de
indsendes senest d. 1.3. Brugerrådet vil herefter sende ændringsforslagene til forvaltningen, så vi kan have
de endelige vedtægter klar til generalforsamlingen den 28.3.
4. Orientering fra brugerrådsformanden
En del brugere kunne godt bruge mere gulvplads i motionscentret,
Jan F vil sammen med Lena undersøge om der er muligheder for at skaffe mere gulvplads f.eks. i området
omkring salene.
En bruger ønsker at der bliver givet fri adgang til det udendørs wellness, når der er aktiviteter i bassinerne.
Jan Frederiksen overvejer muligheden. Brugerrådet støtter at der bliver givet fri adgang.
Det er ved at blive undersøgt, om der skal gives bedre adgang til den frie svømning i det store bassin.
En bruger ønsker Berlingske Tidende i avissamlingen.
Gitte Fisker undersøger om der kan skaffes lidt økonomi til dette. Brugerrådet synes også det er en god ide.
Opfordring fra bruger, om at folk bruger håndklæder i saunaerne.
Der opfordres igen til, at man bruger håndklæder i motionscentret.
5. Orientering fra centerleder
Haraldslund er Ferielukket i uge 29 og 30.
Sundhed i bevægelse i Nibe og Gandrup et en stor succes. Holdene er fordoblet for KOL, diabetes, kræft,
hjerte, osteoporose og gigtpatienter. Vi arbejder pt. På at skaffe lokaler til at oprette et tilsvarende tilbud i
Storvorde området.
Kunstudstillingerne er en stor succes. Den seneste udstiller solgte 4 malerier.
Vi henstiller til vores gæster, at de benytter drikkedunke. Sidste år var der et forbrug på 70.000 krus.
Aqua event den 1.2. fra 16-18. Skiftevis undervisning i 25 m og varmtvandsbassin, afsluttende med frugt,
Chips, vand og is. 9.2. 16.2. Og 9.3. er der familieyoga med krammebamser, yoga lege, åndedrætsøvelser,
historiefortælling og til sidst afspænding. Det koster henholdsvis 125 og 100 kr.
Bike maraton den 2.3.Huller i asfalt på p-plads er lappede.
De 2 ældste yderdøre, dørene mod øst bliver skiftet om kort tid. Det er de originale døre.
Der er 50 års jubilæum. Det bliver sandsynligvis afholdt sidst i august.
Meget efterspørgsel på vand træning. Der kan oprettes hold efter hold, og de vil stadig være fuldbookede.
Ingen parkering udenfor båsene. P vagterne er strikse.
6. Orientering fra biblioteket
Intet at berette. Der er heller ikke meget tilbage.
7. Evt.
Intet

