
 
BERETNING TIL BRUGERRÅDETS GENERALFORSAMLING DEN 31.8. 2021. 
 
Generalforsamlingen i år har vi jo i brugerrådet været nødt til at udskyde på grund af Coronakrisen. 
Haraldslund var lukket helt frem til den 6.5. 
Sidste generalforsamling blev afholdt den 28.3. 2020. 
Brugerrådet har således været lukket nede i en del af perioden, men vi har heldigvis også haft åbne 
perioder i vores dejlige Vand og Kulturhus. 
 
PRISSTIGNINGER. 
 
Byrådet varslede i forbindelse med budgettet for 2021 prisstigninger på 6% i Haraldslund. Det var 
brugerrådet bestemt ikke tilfredse med, og vi prøvede at påvirke byrådet til at ændre beslutningen, men 
trods positive udmeldinger fra flere partiet fastholdt man prisstigningen. 
 
GRATIS WELLNESS. 
 
En god ændring i Haraldslund blev til gengæld den gratis tilgang til vores dejlige wellnessområde, og vi kan 
nu se, hvordan rigtig mange brugere benytter sig af anlægget. 
 
NYE AKTIVITETER. 
 
Brugerrådet har snakket om forskellige nye tiltag i Haraldslund og brugerrådet holdt endvidere den 
14.6.2021 et åbent hus, hvor brugerne kunne komme med input. 
Det har resulteret i opgaver, som nu er under forberedelse. 
Vi kunne godt tænke os at inddrage medlemmer af symfoniorkestret, hvor klassisk musik og andre 
musikformer fik et udtryk forskellige steder i Haraldslund. 
Der er planer om en juletræsfest i december på forpladsen. 
Vi kunne også godt tænke os at der blev lavet loppemarked på forpladsen sammen med en bytte bøger dag 
etc. 
 
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 skal afvikles næste forår. 
Men vi laver allerede et arrangement før kommunalvalget, hvor vi vil invitere politikere til at diskutere 
kulturudvikling i Vestbyen. Dette kan så kombineres med inddragelse og aktiviteter af forskellige aktører, 
skoler, institutioner etc. 
 
HVORDAN BRUGE DET GAMLE BIBLIOTEKSOMRÅDE. 
 
Biblioteket er jo desværre en saga blot, idet byrådet sidste år lukkede biblioteket. I stedet bruges pladsen 
på andre aktiviteter.  
Det sidste halve år har der været poder i dele af det gamle biblioteksområde. 
Vi har som brugere fået indrettet et rum i det gamle biblioteksområde, som fortrinsvis lægger op til 
aktiviteter for børn og børnefamilier.  
Vores indtryk er, at dette område kun bruges i meget begrænset omfang, og vil gerne lægge op til en snak, 
om man i stedet skal bruge rummet på andre måder med studiepladser, læsesal etc. 
Poderne er væk nu, og der skal nu gang i rummene i østfløjen igen. 
Vi vil gerne opfordre folk til at bruge og booke lokalerne, hvis man har lyst til at benytte dem. 



 
MÅNEDSKORT OG ÅRSKORT. 
 
Der har været flere brugere, der har ønsket, at der blev indført en form for måneds og årskort til 
svømmehal og motionscenter. Brugerrådet arbejder på sagen. Vi synes, at det er en god ide, men det er 
meget svært, at få Sundhed og Kulturforvaltningen til at forstå dette behov, men vi bliver ved, da det kun 
kan være til gavn for brugerne med mange forskellige tilbud. Om ikke andet kunne man lave en 
forsøgsordning i første omgang. 
 
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. 
 
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. 
 
GENERELT. 
 
Haraldslund er så småt ved at komme igang 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 Coronaen, 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. 
 
Mvh 
Jørgen Andersen 
Formand for brugerrådet den 27.8.2021. 


