Referat af generalforsamling i Brugerrådet, Kulturhus Måløv
Onsdag den 15.11.2017
Tilstede: Finn, Carsten B., Irene, Anders, Hanne, Lotte, Pauline og Anne-Mette
Karsten K. deltog ikke.
Dirigent: Pauline
Referent: Anne-Mette
Godkendelse af sidste års referat: Godkendt
Årsberetning ved Anders Videriksen:
Anders gav et vue over året, der er gået, og hvad Brugerrådet har beskæftiget sig
med.
Ombygningen af salen er nu endeligt afsluttet. Anders efterspurgte kunst i forbindelse
med byggeri af salen. Som vi tidligere har talt om, skulle der være afsat 80.000, men
da det ikke blev gjort ved opstarten af byggeriet, har beskeden indtil nu været, at det
er for sent at gøre noget ved det. Anders mente dog ikke, man skulle give op så let.
Lyset i haven er lavet og virker langt om længe, og der er blevet sat udendørs
askebæger op ved indgangen til kulturhuset.
Brugerrådet har i foråret været på inspirationstur til Makerspace
Der var ros til Finn og De grønne fingre.
Tilfredshed med de mange gode arrangementer.
Brugerrådets 10.000 kr. er i 2017 gået til Halloween sminkeværksted og til
hestevogn, når det bliver Jul i Måløv 9. december.
Tak til Anders. Årsberetningen blev godkendt.
Året der kommer. Hvad skal vi tage fat på:
Ballerup Bibliotekerne arbejder fortsat med at gøre det digitale synligt i udlånet.
Diverse apps. såsom e-reolen, RB digital (tidsskrifter),filmstriben skal fremover ligge
på personalets smart-phones, så man hurtigt kan vise brugerne, hvordan det
fungerer.
Affaldssortering – kan det gøres bedre i Kulturhuset? Her tænkes især på håndtering
af metal og plast.
Der skal fortsat arbejdes med temaer i forbindelse med udstillinger og arrangementer.
Det gode borgermøde kommer og i fokus.
9. december afholder vi Jul i Måløv. P-pladsen lukkes af for biler. Her vil være telt
med boder. Bl.a. Vævepigerne og Cafe Iglo. Flere boder efterlyses.
Ideer fra Brugerrådet: Sjippepiger – loppemarked – oplæser – musik fra byens unge
bands.
Biblioteket sørger for: hestevogn med musik, borgmester og nissepiger, kirkens
ungdomskor synger julen ind, spejderne laver bål og julestemning foran kulturhuset
og Børneteatret Stjernekufferten optræder med en nisseforestilling.

Valg af brugerrådsmedlemmer:
Lotte Bakhøj, Carsten B. Jensen og Karsten Kriegel genopstillede og blev valgt til
endnu en runde.
Evt.:
Lotte synes godt om Skovlunde Kulturhus’ Tirsdagssaloner. Kunne det tænkes, man
kunne lave noget tilsvarende i Måløv?
Finn efterlyste udstillinger med de gode gamle klassikere.
Personalet kigger på de gode forslag.
Pauline og Anne-Mette vender tilbage med en ny mødedato.
Tak for et godt møde – og tak for Irenes dejlige blåbærmuffins.

