Referat af generalforsamling i Brugerrådet, Kulturhus Måløv
onsdag den 13. 11. 2018
Tilstede: Carsten B., Karsten K., Irene, Anders, Lotte, Peter, Bente, Pauline, AnneMette
Afbud fra Hanne
Dirigent: Pauline
Referent: Anne-Mette
Nyt fra Kulturhuset: Pauline orienterede om de nyeste organisationsændringer.
For at lederne kan få ca. lige mange personaler under sig, har man valgt at rykke lidt rundt.
Bente Christensen bliver derfor pr. 1.12.2018 leder af Kulturhus Måløv – hun er samtidig
leder af Skovlunde Kulturhus.
Hanna Sokoler, som i øjeblikket arbejder 2 dage om ugen i Måløv, får flyttet alle sine timer til
Ballerup, hvor hun skal arbejde tættere sammen med en kollega omkring spil og film og de
digitale tilbud.
I stedet kommer der en ny børnebibliotekar til Måløv 2 dage om ugen, en
biblioteksmedarbejder 1 dag om ugen, en publikumsudvikler 2 dage om ugen.
Disse gode mennesker skal være med til at understøtte, at der fortsat bliver samarbejdet på
kryds og tværs i byen og være med til at udvikle nye samarbejder og skabe endnu mere liv i
Kulturhuset.
Desuden kommer der en ny vikar for barselsvikaren, som har været heldig at få fast arbejde.
Vi tog en præsentationsrunde til ære for Bente, som også præsenterede sig.
Godkendelse af referat af sidste års generalforsamling: Godkendt
Anders var stadig ked af, at vi aldrig har fået penge til kunst i forbindelse med bygningen af
den nye sal. Der bliver som regel givet 2 % af byggesummen til indkøb af kunst. Vi har før
diskuteret det i brugerrådet, og konklusionen var nok, at da vores nye sal er en tilbygning, er
det ikke de samme regler, der gælder, som hvis det havde været en helt ny selvstændig
bygning.
Årsberetning ved Anders Videriksen:
Anders gav en stor cadeau til Kulturhus Måløvs personale. Han fremhævede den gode
stemning i Kulturhuset, og at der altid er rart at komme, både i den betjente og den
ubetjente tid. Anders oplever, der er en grundlæggende respekt i lokalområdet for
kulturhusets arbejde og deres engagement i diverse aktiviteter i byen, som f.eks. Halloween.
Anders uddelte også stor cadeau til Finn og De Grønne fingre for deres arbejde med at holde
bibliotekshaven pæn. Finn har ud over havesyslerne taget aktiv del og ytret sig med
læserbrev i forbindelse med de nye planer for Kulturtorvet, der også vil få indflydelse på
haven. Her har man fra kommunens side lyttet, og man har ændret på dele af planerne og
kommet Finns kritikpunkter i møde.
Ombygningen af personalets lokaler er stort set på plads, og inden længe er rummet ovenpå
nyindrettet. I den forbindelse håbede Anders, at der her var en lejlighed til at give det digitale
bibliotek et kick og gøre de digitale tilbud mere synlige for folk.
Til sidste nævnte han Jul i Måløv, som er blevet endnu en fast tradition i byen.

Året der kommer:
Ballerup Bibliotekerne arbejder stenhårdt på at synliggøre de digitale tilbud (helt som
Anders drømmer om) og har i samarbejde med en række andre biblioteker modtaget 1,6 mill.
fra Kulturstyrelsen til dette arbejde.
Der bliver bl.a. arbejdet på at udvikle diverse prototyper, hvor man f.eks. afspiller lydfiler og
tekster fra digitale musiksteder og tidsskrifter.
Ved søgning på hjemmesiden kommer de mange digitale ressourcer også frem, hvorfor
personalet bl.a. bruger hjemmesiden i deres søgninger til brugerne.
Der bliver fortsat arbejdet med temaer i bibliotekerne. I øjeblikket er man godt i gang med
temaet MØRKE, og til foråret fra februar til og med april bliver temaet HJEM.
Lotte udtrykte ønske om, at vi her i Måløv kunne få noget, der svarer til Skovlundes meget
velbesøgte Tirsdagssaloner. Det var Bente meget åben overfor, og hun vil gå videre med
ideen og evt. inddrage Lotte Bakhøj og andre interesserede i planlægning og brainstorm.
Foreløbig var der ønsker om demens-foredrag, syng-sammen arrangement, noget om
kalkmalerier og meget andet.
Lørdag den 1.12. er der Jul i Måløv. Her kommer bl.a. en god fortæller og underholder
børn og deres voksne med levende julefortællinger. Derudover er der som sædvanlig julesang
fra Måløv Kirkes børne- og ungdomskor, hestekørsel m borgmester og blæserorkester.
Undervejs synges og spilles der på hospice og på plejecenteret.
Spejderne laver bål og sælger varm kakao og snobrød, der bliver julequiz og juleklip, og så er
det atter blevet jul i den lille by.
8. marts – kvindernes internationale kampdag – bliver fortsat fejret med et litterært
arrangement i Kulturhus Måløv.
Valg af Brugerrådsmedlemmer:
Hanne Christensen ønskede ikke at genopstille. Vi siger tak til Hanne for hendes store arbejde
i brugerrådet gennem mange år. Vi vil savne dig i vores kreds.
Valgt til brugerrådet blev de øvrige genopstillede:
Finn Eriksson, Irene Dali og Anders Videriksen.
Ligeledes blev Peter Bohlbro valgt ind i brugerrådet, og vi ønsker vores nye medlem
velkommen.

Næste møde i brugerrådet: tirsdag den 5. februar kl. 17.00

