Referat af Brugerrådsmøde onsdag den 30. 8. 2017
Tilstede var: Pauline, Finn, Karsten K, Carsten Jensen, Irene, Hanne, Anders
og Anne-Mette (referent)
Pauline Priti Raff præsenterede sig. Hun er udover at være konstitueret
publikumschef i Ballerup Bibliotekerne nu også leder af Kulturhus Måløv. Stillingen
som publikumschef slås op til efteråret, og Pauline fortalte, at hun selvfølgelig havde
tænkt sig at søge den.
Vores bibliotekschef Ravinder Kaur kommer tilbage fra sin orlov ved starten af det nye
år. Indtil da er kulturchef i Ballerup Kommune Jens Overgaard fungerende
bibliotekschef.
Finn fortsætter som Lugeholdets ubestridte leder. Anne-Mette havde helt
misforstået hans udmelding, og troede ikke Finn havde lyst til lugearbejdet mere. Men
det var heldigvis forkert! Til gengæld vil Finn ikke længere stå for det årlige
Havemarked.
Kulturhuset lægger hovederne i blød, og ser hvordan vi kan løfte opgaven og
fortsætte den gode tradition.
Cecilie Damgaard Carlsen, vores gode kollega, litteraturformidler og arrangementshaj stak hovedet ind til mødet og fortalte om nogle af efterårets spændende
arrangementer og temaer – og om arrangementsfolderens nye udformning: den
kommer nu en gang om måneden.
Forslag til budget, som Brugerrådet havde fået tilsendt inden mødet.
Blandt forslagene var et forslag om at spare to stillinger på Ballerup Bibliotekerne.
Pauline understregede, at det stadig kun var et forslag.
Brugerrådet bakkede op om biblioteket og kulturhusenes arbejde og deres vigtige
rolle i lokalsamfundet, for skoler og institutioner osv. og mente, det var forkert sted at
skære.
Der er første behandling af forslagene på mandag og høringsfrist 10. september
Bibliotekets ledelse sender et høringssvar, hvor konsekvenserne ved besparelsen bl.a.
ridses op.
Pauline lovede at sende et link med høringssvaret til Brugerrådets medlemmer.
Brugerrådet er også velkommen til at sende høringssvar, ligesom man også kan gøre
det som enkeltperson.
”Ønsker du at sende et høringssvar, kan svaret fremsendes til mailadressen
okonomi@balk.dk, så Ballerup Kommune har det senest søndag den 10. september
2017.
Dit høringssvar vil blive lagt på kommunens hjemmeside for høringssvar til budget
2018 sammen med de øvrige høringssvar. Dit høringssvar vil også blive præsenteret
for Kommunalbestyrelsen inden den endelige budgetbehandling mandag den 9.
oktober 2017.”
Jens Vedel Jørgensen
centerchef

Personale i Kulturhus Måløv: Judith går på pension, og har sidste arbejdsdag den
23. oktober. Efter over 40 år på posten må det siges at være velfortjent.
Ombygning af baglandet: Ikke så meget nyt siden sidst. Vi regner med
ombygningen går i gang til november.
Brugerrådets økonomi: Der er 9.360 kr. tilbage på kontoen. Brugerrådet nikkede ja
til at bruge 4.000 på sminkeværksted til Halloween og 4.500 til hestevogn og kusk til
vores Jul i Måløv. Samt lidt penge til slik, som nissepigerne kan smide i grams fra
hestevognen. Jul i Måløv løber i år af stablen lørdag den 9. december og bliver
afholdt i samarbejde med projekt Måløv Aksen, der den dag vil holde
parkeringspladsen lukket, så der er plads til juleløjer og julestemning.
Finn fik lov at indkøbe barkflis og sort plast/filtdug til haven. Kulturhus Måløv påtager
sig de ekstra udgifter, der måtte være i den forbindelse.
Generalforsamling onsdag den 15. november kl. 19.00
Vi talte om, hvordan vi kunne trække nye folk til.
Præsentation af Brugerrådet og deres arbejde på Mit Måløv, børnenyhedsbrevet mm.
Efter mødet aftalte Anne-Mette m Anders, at han gerne vil lade sig interviewe af vores
tværfaglige redaktør i Ballerup Bibliotekerne Helle Trolle. Om hans bevæggrunde for
at gå ind i Brugerrådet som familiefar osv.
Helle kontakter Anders for et interview.
Evt.
Måløv Løbet var igen i år en stor succes. Vi havde 233 deltagere, der tilsammen løb
738 km.
Der var lidt klager over indeklimaet i Salen. Der bliver ind imellem ulideligt varmt.
Anne-Mette har talt med Pia Ostenfeldt, der bringer det videre og sørger for, vi får en
mand ud og tjekke klimaanlægget. Måske skal indstillingen blot finjusteres.

