
Hej Jan 
 
Hermed referatet til opslag og hjemmeside. 
Referat af brugerrådsmøde onsdag d.12.9. fra 15.30-16.45. 
 
Til stede: Jan Frederiksen, Gitte Fisker, Jette Gleie, Poul Erik, Kenndy og Jørgen 
Andersen. 
Referent Jørgen Andersen. 
 

1. Orientering omkring den bebudede reduktion af biblioteket ved 
formanden. 
Brugerrådet har holdt 2 stormøder med brugerne, et stormøde med 
politikere, embedsmænd og brugere og et internt møde med politikere og 
embedsmænd. 
Brugerådet har forsøgt at lave et kompromisforslag, der kunne bygge bro 
mellem de forskellige brugergrupper, og tilgodese diverse brugerbehov. 
Der har ikke været opbakning til denne strategi, og der er nu nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal forsøge at fjerne hele besparelsen på 
biblioteksdelen. Brugerrådet træder således et skridt tilbage i den videre 
proces.  
Der er 1.behandling af budgettet den 20.9. kl.13.00.  
Der er borgermøde om budgettet den 24.9. og de endelig 
budgetforhandlinger finder sted den 27.9. 
 
 

 
2. 
Orientering fra Biblioteket ved Gitte Fisker. 
Biblioteket døjer med at aviserne bliver stjålet op af postkasserne om 
morgenen. Biblioteket er i gang med at undersøge dette, og købe en større 
postkasse. 
Der er kommet en ny praktikant Hanaa fra Syrien. Hun skal være i 
biblioteket de næste par måneder. Hun hjælper med håndtering af 
materialer, reservering og lignende samt øve det danske sprog. 
Der er 2 aktiviteter i efteråret: 
12.11. Gudernes drik, børneteater kl.10.30. 
21.11. Bogcafe. Lyse bøger til mørke dage. 
 
3. 
Orientering fra Centerleder Jan Frederiksen. 



Haraldslund har indgået en brugsretaftale med Vand Virker ved Mikke 
Salling Holmgaard om benyttelse af basinner, lokaler. Disse kan benyttes i 
den udstrækning, der er ledig kapacitet og i respekt for Haraldslunds 
aktiviteter. 
Haraldslund cafe kører videre med en ny besætning og mad udefra. Det 
eksisterende personale og nye ungarbejdere får dagligdagen i Cafe Harald 
til at fungere, selvfølgelig på et lavere niveau end da man havde 
køkkenlederfunktion. 
Den 24.9. er der indgået en cateringaftale med Kastet Grill vedrørende 
levering af deres lækre sandwichs. En aftale som kan udvides såfremt 
salgstal og ressourcer er til det. 
Haraldslund skal i de kommende uger i gang med de lovpligtige 
MUSsamtaler, og der skal gennemføres klimamåling for alle medarbejdere, 
som er obligatorisk hvert andet år. 
I dame bad og omklædning er der ansat en ny 16 timers badeassistent, 
som hedder Solveig. Tag godt imod hende. 
Træningscentret ”Sundhed i bevægelse”, som er et tilbud om 
vedligeholdelsestræning efter en alvorlig sygdom, og som har været et 
fantastisk tilbud i Haraldslund de sidste 12 år, får indenfor et par måneder 
en afdeling i Storvorde. Haraldslund har i dag desuden afdelinger i 
Gandrup og Nibe. 
Haraldslund er lukket fra den 30.11. kl.15.00 og resten af weekenden. Der 
åbnes igen mandag d.3.12. kl.6.30. Årsagen til lukningen er aaalborg 
Svømmeklubs traditionsrige stævne Aalborg Cup. 2018.09.16 
 
4. Evt. 
Brugerrådet gør opmærksom på at håndklæder skal benyttes i 
motionscentret, og det vil være fint hvis der var fkasker til rengøring hele 
vejen op i motionscentret. 
Frivilligt arbejde. 
Der spørges om i hvilket omfang man kan tage frivilligt arbejde i 
Haraldslund. 
Hvis din frivillige indsats er en frivillig aktivitet, må du udføre så meget 
frivilligt arbejde du ønsker. 
Hvis der er tale om frivilligt ulønnet arbejde, må du som 
dagpengemodtager udføre op til 10 timers frivilligt ulønnet arbejde om 
ugen uden modregning i din ydelse. 
Som efterlønner må du udføre op til 15 timer om ugen uden fratræk. 
Husk altid din rådighedsforpligtigelse. 



Det anbefales, at du ikke er mere bundet til dit frivillige arbejde, end at du 
umiddelbart kan begynde på et nyt arbejde. 
 
For referatet 
Jørgen Andersen 


