
Referat møde — Haraldslund Brugerråd — åbent møde. 

Tirsdag den 27 november. 

Dagsorden: 
Punkt 1: 
Forvaltningen gav en grundig orientering omkring BRT bussen. 
Herunder en orientering omkring at der er afsat ekstra penge til plad-
sen foran Haraldslund ud mod det kommende BRT stoppested. 
Forvaltningen ønskede ideer til indretning af forpladsen. 
På baggrund af afholdt stormøde i regi af Vestbyens Samråd blev der 
afleveret "ide-katalog" til forvaltningen. 
Forvaltningen vil i øvrigt indkalde formand for hhv Vestbyens Samråd 
og Haraldslund Brugerråd til et supplerende møde i december 2018. 

Punkt 2: 
Spørgsmål fra bruger Anette V Jessen: 
Hvordan er brugerrådet sammensat? 
Er der repræsentanter for Vesterkæret skole med mange interessen-

 

ter? 
Har der været problemer med at få pladser i brugerråd besat. 
Hvem er på valg i 2019? 
Ønsker generelt bedre information omkring møder, referater, general-

 

forsamling med mere. 

Formand Jørgen Andersen: 
Henviser til at der i vedtægterne er beskrevet hvordan man gerne vil 
have brugerrådet besat. 
Der har dog været problemer ift meget få fremmødte på generalfor-

 

samlinger. 
Oplyser endvidere er der er plads til forbedring omkring kommunikatio-

 

nen fra brugerrådet. 
Vedtægter er i øvrigt under revidering hos forvaltningen. 

I øvrigt var der under punktet en god og konstruktiv drøftelse omkring 
parkeringsforhold omkring Haraldslund. 
Bred enighed om at der arbejdes på mange gode løsninger. 

Spørgsmål fra bruger Hans Henrik: 
Spurgte om mulighed for ekstraordinær generalforsamling med bag-

 

grund i hele sagen om lukning af biblioteket. 
Der var stemning for at kigge fremad mod kommende generalforsam-

 

ling 



Hvorfor lukker biblioteket allerede 3 december. 

Jørgen smed oplyser at det er en byrådsbeslutning. 

Punkt 3: 
Orientering omkring omdannelse af biblioteket: 
Der blev orienteret om at der i tilknytning til servicepunktet bliver en 
"hyggekrog". 
I øvrigt er projektet i udbud. 

Punkt 4: 
Orientering fra formanden: 
Ingen bemærkninger. 

Punkt 5: 
Orientering fra centerleder: 
Næsten ingen utilfredse kunder. 
Ris/ros kasse findes. 
Evt problemer tages i opløbet evt via medlemmer af brugerrådet. 
Huset har mange forskellige brugere. 
210.000 gæster årligt. 
2-3 gange årligt er hele huset lukket pga svømmestævne, dog er der 
adgang som tilskuer. 
Der vil være åbent den 24 december!! 
Køkkenleder i cafeen opsagt med baggrund i besparelser. 
Kun beskeden nedgang i omsætning, flot. 
Nye tiltag: Rabat ifm Black Friday og auktionen "BYD NU". 
Spinning marathon og flere tiltag omkring saunagus. 
Der arbejdes på en fortsat afbalanceret løsning vedr storskærmen ift 
brugere, naboer. 
Der har været hygiejnetjek med meget flot resultat. 

Punkt 6: 
Biblioteket orienterer: 
Kort orientering om at det nye servicepunkt vil være bemandet i en pe-

 

riode for at hjælpe brugerne bedst muligt. 

Punkt 7: 
Eventuelt. 
Næste møde i brugerrådet er 29 januar 2019. 
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