Forretningsorden for brugerrådet i Kulturhusene i Høje-Taastrup
En ramme om brugerrådets opgaver
Formål
Kulturhusenes brugerråd formål er at sikre, at
• Husene i Høje-Taastrup skal revitaliseres som skabende, medskabende og
understøttende for det nære kulturliv
•

Husene er åbne for omverdenen og er attraktive mødesteder med liv
og aktiviteter hele dagen.

•

Brugerne - både husenes udøvende brugere og kommunens øvrige borgere –
sikres ejerskab af husene

Brugerrådet kan tage aktivt del i Kulturhusene med ideer, forslag, kritik og eventuel hjælp til
arrangementer.
Opgave
I første omgang skal Brugerrådet tage aktivt del i implementeringen af kulturhusstrategien.
Derudover skal brugerrådet være fortsat dialogpartner i forhold til det løbende arbejde med at
implementere Kulturudvalgets beslutning, sparring i forhold til fremtidige aktiviteter i
Kulturhusene og bidrage til nedsættelse af evt arbejdsgrupper for både foreninger og
selvorganiserede grupper.
Sammensætning og valg
Brugerrådet består af 6 medlemmer alle valgt for 1 år (perioden april til april) samt 1
repræsentant fra Kulturhusenes medarbejdergruppe, 1 fra den kommunale musik- og
billedskolens elevforeninger og 1 fra Høje-Taastrup Teaterforening. Der vil herudover til alle
møder være mindst en repræsentant fra Kulturhusenes ledelse.
Brugerrådet udpeger desuden et medlem til Kulturelt Samråd.
Brugerrådet vælger på sit første møde en formand, som er mødeleder.
Brugerrådet har ansvar for, at der indkaldes til mindst et årligt stormøde for brugere af
Kulturhuset.
På dette stormøde skal der almindeligvis drøftes følgende:
- Hvordan er foreningsmiljøet i Kulturhusene
- De kulturelle aktiviteter
- Hvordan kan kulturhusene udvikle sig
- Ønsker til de frivilliges arbejde
- Valg til Brugerrådet
Brugerrådet kan til enhver tid invitere gæster til sine møder.
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Afstemninger
Ledelsen af Kulturhuset har det ledelsesmæssige ansvar for Kulturhusets økonomi og den
daglige drift.
Der kan være situationer, hvor brugerrådet er uenig i sine konklusioner. Her kan brugerrådet
stemme. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal. Alle medlemmer har en stemme, undtaget
Kulturhusets repræsentanter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Mindst 1/2
af brugerrådets medlemmer skal være til stede førend der kan afstemmes.
Mødevirksomhed
Brugerrådet afholder et møde hvert kvartal.
Hvis mere end 4 medlemmer har meldt afbud senest dagen før aflyses mødet.
Møderne skal foregå på hverdage efter kl. 16.30.
Forslag til punkter fra brugerrådet skal sendes til kulturhuslederen senest 8 hverdage før
mødets afholdelse.
Referatet godkendes af brugerrådet på mail senest 5 hverdage efter udsendelse. Ingen
tilbagemelding er at betragte som accept. Kulturhuslederen sørger for at:
- Indkalde til møder (møderække planlægges for et helt år)
- I samarbejde med formand at udarbejde dagsorden
- At udsende dagsorden senest 5 hverdage før mødets afholdelse
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