BERETNING TIL BRUGERRÅDETS
GENERALFORSAMLING DEN 28.3.2022.
Den sidste generalforsamling i Haraldslund blev afholdt d.31.8. 2021, så der er ikke gået mere end godt et
halvt år siden sidste generalforsamling. Men noget er der da sket.
KULTURELLE AKTIVITETER
Vi har i brugerrådet fået tildelt 20.000 kr. af Aalborg Kommune til at afholde forskellige kulturelle
aktiviteter for, og vi er godt igang.
Brugerrådet afholdt d.13.10. 2021 et velbesøgt arrangement med musikere fra symfoniorkestret. Forhallen
var fyldt.
D.29.3. vil vi afholde næste arrangement i forhallen, hvor Inger Johansson og Ernst Trillingsgaard sammen
ked Olav Gudnasson vil optræde med sang, musik og fortællinger fra revy og underholdningsbranchen.
I april vil vi afholde et nyt kulturarrangement med et mandskor.
Flere arrangementer er i støbeskeen, og vi ansøger om flere kulturmidler til både børne og voksen
arrangementer.
SAMARBEJDE I VESTBYEN
Brugerrådet er også en del af et samarbejde med Vestbyens Samråd, Vesterkærets Skole og børnehaven
Kometen, hvor planerne er at få lavet en større vestbydag på forpladsen. Den afvikles den 18.8. i år på
forpladsen ved Haraldslund,
HVORDAN BRUGES DET GAMLE BIBLIOTEKSOMRÅDE
Biblioteket er jo desværre en saga blot, idet byrådet forrige år lukkede biblioteket. I stedet bruges pladsen
på andre aktiviteter.
Vi har som brugere fået indrettet et rum i det gamle biblioteksområde, som fortrinsvis lægger op til
aktiviteter for børn og børnefamilier.
I brugerrådet vil vi meget gerne optimere det rum, og vi har nu sammen med kulturchefen og
bibilioteksfolk lagt en plan for udvikling af rummet. Vi vil blandt andet forsøge at få afviklet flere
børnekulturarrangementer.
PARKERING
Vi har holdt møde med Vestbyens Samråd om parkeringsforhold ved Haraldslund. Vi har jo en fælles
interesse i gode parkeringsforhold. Det er dejligt, at vi nu har fået en udvidet parkering mellem
tennisbanerne og stadion. Desuden er der også adgang til parkering på tennisklubbens parkeringsplads
vores indtryk er, at der er p-pladser nok i området omkring Haraldslund.
FORPLADSEN
Forpladsen har fået et nyt udtryk, og vi håber, at den kan blive en succes med forskellige arrangementer.
Alle kan jo bruge forpladsen og booke den ift. aktiviteter. Men gode ideer til hvordan den kan bruges, vil vi
meget gerne høre om.
UDSTILLINGER
I brugerrådet er vi meget glade for de forskellige udstillinger der finder vej til Haraldslund. I øjeblikket er
der en meget seværdig udstilling fra SIFA i Aalborg, som fortæller om idræt i Aalborg gennem de sidste 50
år. Vi er også glade for de skiftende kunstudstillinger, der løbende præsenteres i motionscentret.

WELLNESS
I brugerrådet er vi begejstrede for den gratis wellnessafdeling. Det har betydet et gevaldigt løft i
anvendelsen af hele wellnessområdet.
GENERELT
Haraldslund er så småt ved at komme i gang igen, og brugerne vender i en jævn strøm tilbage. Men for alle
kulturinstitutioner handler det om, at få folk tilbage til det, som de var glade for tidligere. Mange har fået
nye vaner under Corona, men vi er ikke i tvivl om, at Haraldslund er så stærk en institution, at vi snart er
tilbage på normal drift
Vi har haft et rigtigt godt samarbejde i brugerrådet, hvor alle bidrager på en konstruktiv måde til
udviklingen af Haraldslund.
Vi vil også gerne sige tak til det uhyre servicemindede personale, som altid møder brugerne i en positiv ånd.
På vegne af brugerrådet
Formand Jørgen Andersen

