Referat af brugerrådsmøde i Kulturhus Måløv 26.9.2018
Tilstede: Carsten Jensen, Karsten Kriegel, Lotte Bakhøj, Peter Bohlbro
(nyt/kommende medlem), Pauline, Anne-Mette (ref.)
Afbud fra Irene Dali
Indbudt var Peter Zacho og Pia Ostenfeldt
Efterårets arrangementer. Ballerup Bibliotekernes arrangementskoordinator Peter
Zacho orienterede om efterårets arrangementer. Her er bl.a. planlagt to temaer:
Mørke og Kodning.
DR har i øjeblikket fokus på kodning, og det lægger Ballerup Bibliotekernes sig op af
med arrangementer/diskussioner om kunstig intelligens, robotter, Science Fiction film
mm.
Hvad angår temaet Mørke, er vi her i Måløv godt dækket ind med byens store
Halloween arrangement.
En ny læseklub, hvor der bliver læst romaner af tyrkiske forfattere, har set dagens lys
på biblioteket i Ballerup. Bøgerne kan også skaffes på tyrkisk, og håbet er, at nogle af
vores tyrkiske medborgere har lyst til at deltage i læseklubben.
3 videnskabsforedrag fra Århus Universitet bliver streamet og vist på Ballerup
Bibliotek. Emnerne er bakterier, ældning og vulkaner.
Herudover er der litteratur-, film- og musikarrangementer i alle tre huse – og der er
selvfølgelig også en lang række arrangementer for børn i alle tre huse.
Der blev spurgt til, hvordan man bedst mulig holder sig orienteret om, hvad der
foregår af spændende arrangementer på Ballerup Bibliotekerne. Det gør I via vores
hjemmeside bib.ballerup.dk, hvor I klikker jer ind under: Det sker.
Eller via nyhedsbrev, som I kan tilmelde jer via hjemmesiden – via vores månedlige
arrangementsfolder og i lokalavisen, Kig&Lyt, Facebook, plakater osv.
Peter Zacho anbefalede desuden, at man downloadede biblioteksappen: biblioteket,
som I finder i App Store eller Google Play. Her får man et virkelig godt overblik over
arrangementer samt ens egne hjemlån, reserveringer osv.
Opfølgning fra sidste møde: Rummet ovenpå venter stadig på at blive endelig
indrettet. Efter Halloween sætter vi reoler op, og så er vi forhåbentlig snart i mål.
Kulturtorvet. Fuldmægtig Pia Ostenfeldt fra Kulturhus Måløv orienterede. Hun gav et
historisk rids af hele processen omkring udviklingen af ideer til Måløv Aksen og
NETTOs P-plads, som nu bliver renoveret og lavet om til Kulturtorv, men dog stadig
med P-pladser.
P-pladserne bliver vendt, så de store lastbiler får lettere ved at komme om bag NETTO
og læsse varer af.
Hækken ned til bibliotekshaven bliver lavere, og der bliver lavet et fortov langs
hækken ned til kulturhuset.Der bliver arbejdet på en ny og mere synlig skiltning af
Kulturhuset.

I sidste uge blev der taget jordbundsprøver på pladsen.

Jul i Måløv. Brugerrådet nikkede ja til at betale for hestevognen, der skal køre rundt i
byen m orkester og borgmester.
Jul i Måløv afholdes lørdag den 1. december kl. 10-14. Udover hestevogn vil der være
julesang af Måløv Kirkes børne- og ungdomskor, spejderbål og varm cacao,
julefortællinger for børn og barnlige sjæle ved fortæller Pernille Stockfleth og
mulighed for juleklip og hygge.
Generalforsamling tirsdag den 13. november kl. 19.00.
For at skabe lidt mere interesse for vores brugerråd, har vi besluttet at få vores
dygtige PR-medarbejder Helle Trolle til at lave et interview til Ballerup Bladet og
hjemmesiden af et par af jer brugerrødder. Foreløbig har Karsten Kriegel meldt sig.
Hvis der er andre, der gerne vil interviewes og fortælle om, hvorfor I er med i
brugerrådet, så meld endelig tilbage til Anne-Mette.
Nyt fra kulturhuset: Cecilie Damgaard Carlsen er gået på barsel, og i stedet har vi
fået Uffe Høgh som barselsvikar. Uffe har timer både i Måløv og Ballerup.
Vores digitale leder Michael Anker er tilbage på sin pind i Ballerup efter 9 måneders
jordomrejse.
Høringssvar fra Ballerup Bibliotekerne til Ballerup Kommunes budget 2019-2022 blev
omdelt.
Evt. Der var et ønske fra Peter Bohlbro, der stiller op til brugerrådet, om vi evt. kan
flytte vores brugerrådsmøder til om tirsdagen. Tænk over, om det ikke kunne være en
mulighed. Så tager vi det op på vores næste møde.

