Referat af brugerrådsmøde i Kulturhus Måløv onsdag den 11. april.
Tilstede: Finn, Irene, Hanne, Lotte, Karsten K, Pauline og Anne-Mette
Siden sidst:
Jul i Måløv var en succes med hestevogn, musik, børneteater, julesalmesang og et
stort telt på parkeringspladsen, der i dagens anledning havde sin debut som
kulturtorv. Handelsdrivende og private havde små juleboder i teltet.
Kulturhuset har været igennem en større ombygning af baglokalerne. Kontorerne er
blevet ændret, og der er kommet mere plads til håndtering af afleverede materialer
mm. Vi sluttede mødet af med en rundvisning i gemakkerne.
Film, spil, tegneserier og lydbøger er rykket ovenpå – og næste etape bliver at
indrette rummet, så det bliver både funktionelt og indbydende.
Den månedlige flyer blev omdelt. Der var tilfredshed med formatet, og man syntes,
det var en overskuelig måde at præsentere arrangementerne på. Det blev bemærket,
at der var en skævhed i fordelingen af arrangementer husene imellem. M.a.o. at der
var for få arrangementer i Måløv. Pauline nævnte, at vi på et tidspunkt havde måtte
aflyse flere arrangementer i kulturhuset, og derfor var landet på færre arrangementer
herude.
Pauline orienterede om de forskellige temaer Ballerup Bibliotekerne arbejder med.
Forårets tema er bæredygtighed.
Brugerrådets rolle:
Møderne har efterhånden mere form af informationsmøder. Men det var der flere, der
syntes, det var ok.
Hanne, Lotte og Irene syntes dog, det kunne være rart en gang imellem at være med
tidligere i planlægningen af f.eks. arrangementer og lignende. De vil derfor blive
indbudt til et møde, hvor de kan komme med indretningsinput til vores nye lokale på
første sal.
Diverse: Det er usikkert, om havemarkedet bliver til noget i år. Vi ved endnu ikke,
om vi kan få lov at bruge en del af P-pladsen. Og det kræver også, at der er en, der
vil stå for det. Anne-Mette tager sig af loppemarkedet og sportsklubberne den dag, og
kan derfor ikke også stå for havemarked. Det er under alle omstændigheder for sent
at få det i Haveselskabets kalender, men vi kan stadig nå at gøre reklame for det i
lokalområdet, hvis vi finder en løsning.
I forbindelse med omlægning af p-pladserne, er det meningen, at hækken ned til
haven skal nedlægges. Finn påpegede, at det vil betyde at skrald, plast osv. vil blæse
ind i haven, ligesom han også syntes, det ville ødelægge det æstetiske udtryk i vores
lille have. Finn tager kontakt til landskabsarkitekten.
Ravinder har siden 1. januar været tilbage i bibliotekschef-stolen.
Næste brugerrådsmøde: onsdag den 22. august kl. 17.00

