Dagsorden for Brugerrådets Konstitueringsmøde
31. maj 2018 kl. 16.00-17.00 på Taastrup Teater & Musikhus
Deltagere:
- Johnny Dall
- Ruth Trier
- Anette Dahl
- Torben Just
- Bo Christensen
- Peter Mark Lundberg
- Philip Correll
- Jeanett Pedersen
- Irene Hansen
Peter Mark Lundberg byder velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde i Brugerrådet.
Han informerer om Brugerrådet som organ, og hvordan det er opbygget.
1) Brugerrådets Konstituering
Tidligere formand Ruth Trier informerer om Brugerrådets forretningsgang.
Ruth Trier stiller op til formand for Brugerrådet – ingen modkandidater. Ruth Trier genvælges
til formand.
2) Præsentationsrunde
De fremmødte præsenterer sig selv og fortæller om deres foreningsarbejde.
3) Info om Brugerrådets arbejde og resultater
Ruth Trier fortæller om Kulturhusenes strategi og mål samt Kulturhusenes resultater i de
forgangne år under Kulturhusleder Peter Mark Lundbergs ledelse.
Peter Mark Lundberg supplerer efterfølgende op og fortæller om sammenlægningen mellem
Kulturhusene og Taastrup Teater & Musikhus.
Peter Mark Lundberg opfordrer til, at Brugerrådet tager en runde, hvor medlemmerne kommer
med de ønsker, som der skal være fokus på i det kommende år..
Her er Brugerrådets ønsker:
-

Gøre kælderen under Taastrup Teater & Musikhus brugbar (brandgodkendes)
Teater- og musikhusets kælder skal godkendes op til 50 personer
Større foyer på Taastrup Teater & Musikhus ønskes
Bedre akustik i Taastrup Teater & Musikhus’ foyer
Bedre tilgang til garderobe på Taastrup Teater & Musikhus
Bedre parkeringsforhold på Medborgerhusets parkeringsplads

Brugerrådet spørger ind til lyden i Taastrup Kulturcenter og Medborgerhuset. Kulturhusene
arbejder på, at man ikke har adgang til de tekniske installationer i Taastrup Kulturcenter, så
man kan undgå at højttalerne ikke virker. Samtidig vil der ifb. med Medborgerhusets
renovering også være fokus på de forskellige installationer, så det samme problem ikke opstår
som i Taastrup Kulturcenter. Da Kulturhusene har mange brugere, så kan det aldrig
garanteres, at der kan være tekniske udfordringer, når brugere har brugt det.
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4) Valg til Kulturelt Samråd
Irene Hansen stiller op til at være repræsentant for Brugerrådet i Kulturelt Samråd. Ingen
andre ønsker at stille op.
Irene Hansen vælges dermed som repræsentant for Brugerrådet i Kulturelt Samråd.
5) Brug af suppleanter
Brugerrådet vedtager, at der gøres brug af suppleanter. Det betyder, at der vil være 3
suppleanter under dette valgår.
6) Eventuelt

Næste Brugerrådsmøde vil være torsdag d. 6. september kl. 16.30 – 18.00 på Medborgerhuset.

Referent, Philip Correll
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