Referat af Brugerrådets Årsmøde 2018
Afholdt: Onsdag d. 16. maj Kl. 17.30-19.00
Sted: Taastrup Kulturcenter, Pejsestuen
1) Velkomst og præsentation af deltagere
Teater- og Kulturhusleder Peter Mark Lundberg (PML) bød velkommen til Brugerrådets Årsmøde
2018, hvor de enkelte deltagere efterfølgende præsenterede sig selv.
2) Status på kulturhusstrategien
RENOVERING AF TAASTRUP KULTURCENTER, MEDBORGERHUSET OG HEDEHUSET

Renoveringen af Medborgerhuset er påbegyndt i sidste uge. Frem til d. 3. september vil
renoveringen pågå.
Kulturhusene inviterer til åbningsfest på Medborgerhuset d. 8. september, som bliver afholdt
ifb. med Vestegnens Kulturuge i uge 37. Der vil være forskellige aktiviteter i denne uge i
Medborgerhuset, så det nye hus kan vise, hvad det kan tilbyde.
PML orienterer om de enkelte renoveringsområder, som vil ske i store – og lille sal samt
mødelokalerne. Der har været efterspurgt depotkapacitet, og det har Kulturhusene haft fokus
på. Der kommer til at være et depotrum med skabe i Daghøjskolens tidligere lokale på 1. sal.
Facaden bliver renoveret, og taget på salen bliver skiftet.
I august kan man se en rede med en solsort blive bygget ude foran Medborgerhuset. Det er
kunstneren Veronica Hodges, som står bag. Alle vestegnskommunerne, der er en del af
Vestegnens Kulturuge, vil få bygget en rede.
Omkring Hedehusets renovering, så er det en noget mindre operation. Det bliver indvendig
renovering, hvor der er tale om maling, renovering af café-området, og så har Kulturhusene
fået brugerønsker, som man vil prøve at opfylde. Der vil også komme nye borde til Hedehuset,
så det er lettere for brugerne at flytte dem.
I Taastrup Kulturcenter bliver kælderen lavet om til et yoga-lokale. Her bliver det et skofritområde.
Der kom et spørgsmål fra brugerne om projektorerne i Hedehuset, og om der kommer nye op.
Det kommer der, og de er indkøbt. De er dog ikke sat op endnu, da der skal males.
Kulturhusene kan endnu ikke melde ud, hvornår renoveringen af Hedehuset begynder. Det
kommer dog muligvis til at påvirke august, men det melder Kulturhusene ud til de berørte
foreninger.
Brugerne spørger ind til vinduer i dørene på Medborgerhuset. Der kommer glas i dørene til
lokalerne, men de bliver en tand mindre, da det er branddøre.
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En af brugerne spørger ind til branddøren mellem lille – og store sal på Medborgerhuset. Det
larmer meget, når der er musik i store sal. Der kommer en lyddæmpende dør, og så håber vi,
at det hjælper.
En af brugerne spørger ind til handikapforhold – teleslynge og indgange. Det er der fokus på i
Medborgerhuset.
Der bliver spurgt ind til bedre opmaling på parkerinspladserne ved Medborgerhuset. Samtidig
skulle man overveje, at ændre 5 timers parkeringen. Det er noget som Kulturhusene vil gå
videre med, men kan intet love. I forlængelse af dette siger en bruger, at der mangler lys på
teater- og musikhusets parkeringsplads. Det er noget, der allerede arbejdes med at løse.
En bruger påpeger, at det er for dårligt, at Hedehuset bliver nedprioriteret. Det er noteret hos
Kulturhusene, som ikke er enige i dette synspunkt.
KULTURELLE AKTIVITETER
Kulturhusene og Taastrup Teater & Musikhus har arbejdet hårdt på at få de unge til kulturelle
aktiviteter. Det er lykkedes. Der er skabt et godt samarbejde til skolerne, og der er kommet
4.000 børn igennem til børneforestillingerne i perioden 2017/2018.
Der bliver solgt mange billetter til arrangementerne. Størstedelen er fra kommunen.
Kulturhusene har fokus på flere arrangementer i Hedehuset. Her tænker man på at lave et
samarbejde mellem Bbiliotekerne og Kulturhusene samt Taastrup Teater & Musikhus.
BEMANDING AF EVENTAFDELINGEN

En af brugerne spørger ind til bedre hjælp til at lave arrangementer.
Her kommer PML til at tale om oprettelsen af den nye eventafdeling, som er klar til at hjælpe
med arrangementer.
Philip Correll er blevet ny teamleder for event- og kommunikationsteamet, som skal sørge for, at
foreningerne får den hjælp, som de har brug for.
SAMARBEJDE MED BIBLIOTEKERNE

PML orienter om organisationsændringen ift. Bibliotekerne. Denne ændring skal være med til
at skabe bedre synergi mellem institutionerne. Samarbejde mellem kommunikation og
arrangementer.
CAFÉER OG KØKKENER

Bemandingen er øget om aftenen i Taastrup Kulturcenter.
Der er hele tiden fokus på at øge kvaliteten af maden i Kulturhusene. Den blev også rost af de
fremmødte brugere.
En af brugerne kommer med den ide, at sandwich eller andet kunne være et supplement til de
fast retter. Det er noteret af Kulturhusene.
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3) Ønsker fra foreningerne

Der er ønske om et nemmere lærred til projektor eller skærm inde i Koncertsalen til at rykke
op og ned. Det kan dog godt blive en for dyr omgang, men Kulturhusene har noteret ønsket
Der er klage om bookingsystemet. Conventus er simpelthen for indviklet. Det er et
tilbagevendende problem. Conventus er bookingsystem til idrætshaller, og ikke til
mødelokaler. Kulturhusene er dog i gang med at se på en ny løsning. Der er dog forskellige
holdninger til om systemet er godt eller dårligt.
Der er ros fra foreningerne om, at samarbejdet mellem Kulturhusene og Bibliotekerne styrkes
ift. koordinering af arrangementer. Der må gerne også være bedre kommunikation mellem
foreningerne og institutionerne.
Det er for indviklet at indberette arrangementer. Der bliver fra Kulturhusenes side arbejdet
efter, at man kun skal indberette ét sted.
Foreningerne ønsker, at der skal være nemmere adgang til Brugerrådet. Kulturhusene kommer
med den ide, at man kan skrive til Kulturhusenes mail, som så sørger for, at informationen
kommer videre til formanden for Brugerrådet. Man kan også lave en kontaktformular på
hjemmesiden, som går direkte til Brugerrådet.
En bruger er utilfreds med den dyre leje for Taastrup Teater & Musikhus. Lejeprisen er dog
politisk bestemt.
En forening synes, at det er for dårligt, at Kulturhusene favoriserer Høje-Taastrup Kommune.
Kulturhusene noterer tesen, men er ikke enig og argumenterer hvorfor ift. den konkrete
situation.
4) Valg til Brugerråd
Følgende stiller op til Brugerrådet:
Ruth Trier (Kunstforeningen Humlen)
Irene Hansen (Koret Facett)
Ove Drygaard (OK-Klubben)
Anette Dahl (Taastrup Folkedanserforening)
Tonny Madsen (Friluftsrådet)
Jeanett Dahl Pedersen (AOF Vestegnen)
Jens Klarskov (City Kirken)
Johnny Dall (Ældre Sagens Seniorkor)
Kambiz Harmoozi (Alternativet)
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5) Valgets resultat
Der var 33 stemmeberettigede i alt. Dog var en stemmeseddel ugyldig efter optællingen.
De 6 valgte Brugerrådsmedlemmer:
Ruth Trier (Kunstforeningen Humlen) – 32 stemmer
Irene Hansen (Koret Facett) – 27 stemmer
Tonny Madsen (Friluftsrådet) – 27 stemmer
Jeanett Dahl Pedersen (AOF Vestegnen) – 25 stemmer
Anette Dahl (Taastrup Folkedanserforening) – 24 stemmer
Johnny Dall (Ældre Sagens Seniorkor) – 19 (Fik lige mange stemmer som Ove Drygaard. Vandt
pladsen i Brugerrådet efter lodtrækning)
Torben Just (Høje-Taastrup Teaterforening) – Høje-Taastrup Teaterforening har en fast plads i
Brugerrådet i overensstemmelse med Brugerrådets forretningsorden.
6) Tak for i aften
PML takkede af for et positivt og konstruktivt årsmøde, og han ser frem til et spændende arbejde
med det nyvalgte Brugerråd.
Hvis man ønsker at komme med forslag til Brugerrådet, er man velkommen til at skrive det til
kulturhusene@htk.dk, så skal vi nok sørge for, at forslaget kommer videre til Brugerrådet.

Referent Philip Correll, 16. maj 2018
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