Referat af Brugerrådets Årsmøde 2019
Afholdt: Onsdag d. 24. april Kl. 17.00-19.00
Sted: Taastrup Kulturcenter, Pejsestuen
1. Brugerrådsformand, Ruth Trier byder velkommen
Brugerrådsformand, Ruth Trier byder velkommen til årsmødet.
Ruth Trier roser ledelsen og deres arbejde i den forgangne sæson.
Samtidig orienterer Brugerrådsformanden om ændring i dagsordenen, da Clara Poulsen er blevet
forhindret. Dette godkendes af fremmødte brugre.
For at holde tidsplanen, så anmoder Brugerrådsformanden om at fremrykke valg til Brugerrådet
frem på dagsordenen. Det godkendes af brugerne.
2. Status på ombygning og renoveringer
Kultur- og teaterleder / Bibliotekschef, Peter Mark Lundberg orienterer om husenes ombygning og
renoveringer.
Der er igangsat en ombygning af Hedehuset, hvor de indvendige områder vil få et facelift.
Åbningsfest vil afholdes i efteråret.
Bibliotekerne i Taastrup og Hedehusene får også et facelift. I Hedehusene flytter biblioteket ned i
stuen fra 1. sal.. Samtidig har Taastrup Bibliotek fået nyt interiør på 1. sal, som har skabt nye og
bedre studie- og læsepladser, og stuen følger herefter.
Medborgerhuset blev genåbnet tilbage i september 2018 efter en større renovering henover
sommeren. Samtidig er facaden til Medborgerhusets sal pudset op, og det arbejde er også
færdiggjort.
I Taastrup Kulturcenter har kældersalen fået en opfriskning.
Et ønske fra Brugerrådet er, at der bliver foretaget en facaderenovering af Taastrup Kulturcenter,
hvor det trænger. Det er noget, som Kulturhusene vil arbejde videre med, når de øvrige
renoveringer er foretaget.
I Taastrup Teater & Musikhus er der ønske om at få udvidet foyeren samt at få lappet hullet i
facaden. Brugerne bakker op om, at Kulturhusene skal kæmpe for, at dette bliver gjort.
Peter Mark Lundberg orienterer samtidig om det nye kulturhus i Taastrupgaard.
3. Status på udviklingen i kulturelle aktiviteter
Peter Mark Lundberg orienterer om udviklingen i kulturelle aktiviteter, de stigende besøgstal,
billetsalg og bogudlån i husene.
Aktiviteter i Hedeland Amfiteater er det næste skridt, som husene har begivet sig i kast med. D. 1.
juni afholdes koncert med musikeren Jacob Dinesen.
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4. Valg til Brugerrådet
Teamleder Philip Correll præsenterer de opstillede personer, hvor 6 vil blive valgt til Brugerrådet.
Følgende brugere ønsker opstilling til Brugerrådet:
Ruth Trier, Kunstforeningen Humlen
Anette Dahl Pedersen, Taastrup Folkedanserforening
Irene Hansen, Koret Facett
Jeanett Dahl Pedersen, AOF Vestegnen
Tonny Madsen, Friluftsrådet
Johnny Dall, Seniorkoret
Da kun seks bruger ønsker at stille op til Brugerrådet, så er de automatisk stemt ind i Brugerrådet i
sæsonen 2019/2020.

5. Ønsker fra foreninger
En bruger spørger ind til, hvornår Kulturelt Samråds årsmøde vil blive afholdt. Her orienterer Ruth
Trier om, at det afholdes i september.
En bruger ønsker, at ferieplanen for 2018/2019 bliver lagt på hjemmesiden igen. Det bliver gjort
med det samme.
En bruger ønsker, at Kulturhusene får lagt de forskellige foreningensservices op på hjemmeside,
som Kulturhusene tilbyder. Det gælder f.eks. print mm. Det vil Kulturhusene arbejde videre med.
Brugerne spørger ind til erfaringen med selvbetjenings- og nøglebrikssystemet i Kulturhusene. Her
orienterer Peter Mark Lundberg, at det er meget positivt, og at det kun er enkelte gange, at
Kulturhusene har oplevet, at der er begået hærværk eller er blevet stjålet noget. Det går rigtig
godt.
En bruger efterspørger mere bemanding ude i Hedehuset, så det også er muligt at købe mad og
drikke i caféen. Dette tager Kulturhusene med videre.
En af brugerne foreslår, at man muligvis kan udlicitere cafédriften i Kulturhusene til en ekstern.
Der er stor ros fra brugerne ifb. med booking samt til medarbejderne i husene ifb. med
foreningernes arrangementer.
Brugerne roser de nye borde med hjul på. Det er langt nemmere at rykke på bordene.
En af brugerne kommer ind på afskedigelsen af ”kutymeaftalerne”, så man ikke kan medbringe
kage mm. i Kulturhusenes åbningstid. Peter Mark Lundberg orienterer om, at Kulturhusene har haft
mange dialoger med de forskellige foreninger, og der er fundet en løsning, og derfor opfordres der
til at tage fat i Brugerrådsformanden.
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En bruger ønsker, at møder i Kulturhusene, som berører brugerne i Kulturhusene, bliver meldt ud
tidligere. Det vil Kulturhusene arbejde videre med.
En af brugerne ønsker tilskud til en større ventilationsanlæg i pavillonen i Taastrup Kulturcenter, da
det bliver meget varmt i sommeren. Kulturhusene vil se på det, og Brugerrådsformanden har
noteret problemet.
Samtidig ønskes der en opgradering af lydanlægget i Koncertsalen i Taastrup Kulturcenter.
En bruger spørger ind til teleslyngeanlæg i lokalerne. Brugeren er klar over de gældende regler
indenfor området. Peter Mark Lundberg orienterer, at Kulturhusene allerede arbejder på det.
Brugerne ønsker, at der er store udfordringer med pladsen oppe i Taastrup Teater & Musikhus’
foyer. Her foreslår brugerne, at trappen ned til kælderen kunne fjernes. Ved at fjerne denne, så vil
man få mere plads. Dette vil Kulturhusene gå videre med.

6. Tak for i aften

Referent Philip Correll, 24. april 2019
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