Referat fra Brugerrådsmøde i Haraldslund
Tid:

Tirsdag d 08.02.22 kl. 16.00-18.00

Sted:

Haraldslund, Kontor

Til stede: Jan Frederiksen (Centerleder), Jørgen Andersen (Formand), Ernst Trillingsgaard,
Lisbeth Holler, Dorthe Amalie Howard, Poul Erik Wagner, Torben …... Jesper Balle,

Afbud fra: Kendy Martens og Inger Johansen
Mødeleder: Jørgen Andersen
Referent:

Lisbeth Holler

Dagsorden og Referat:
Punkt
1) Nyt fra
formanden/brugerråd

2) Orientering fra
Haraldslund

Referat
Vi har et problem med, at ikke alle tager håndklæder
med ind i Sauna og motionscentret og det er svær at
håndhæve reglen. Vi havde en bred drøftelse af
problematikken for og imod håndklæder.
Jan har d. 9.02 drøftet punktet på Haraldslunds drift
møde, og de har valgt ikke at ændre proceduren. Det
giver den største tryghed, også set i forhold til covid 19
situationen.
Derfor skal der fortsat benyttes håndklæder som
siddeunderlag i saunaer, for at beskytte saunabænke
og sikre god hygiejne. Tilsvarende i motionscentret,
skal der altid benyttes håndklæde til at sidde på.
Desuden skal sæde og ryg og alle kontaktflader
rengøres efter brug.
Personalet informeres om at forbedre indsatsen
overfor gæster der ikke følger disse retningslinjer, dog
skal indsatsen afstemmes i forhold til hvad der er
muligt med 1 på vagt, som også har holdundervisning,
massage m.v.
Ved centerleder Jan F:



Kort evaluering af udendørs wellness. Det
fungerer fint efter det er blevet gratis og det nu
er blevet en del af entrebilletten at benytte
området. Der er lidt udfordringer i weekender,
hvor der er mange børn og unge derude,








3) Orientering og referat
af møde vedr.
børnerummet i det
gamle bibliotek med
deltagelse af Morten
Koppelhus

livredderne runderer oftere i området, og det
fungerer stort set OK.
De næste par måneder, er den meget roste SIFA
jubilæumsudstilling opstillet i Haraldslund.
Haraldslund har indkøbt et nyt Info-system, dvs.
at der opsættes skærme i forhal, svømmehal,
bad og omklædning, hvor der orienteres om
relevante - aktuelle oplysninger vedrørende
aktiviteter, nyheder og retningslinjer.
Orientering om Plus bussens fremmarch på
Kastetvej, med reducerede P-pladser og
opgravninger til følge. Vi er blevet lovet at
indkørsel til P- pladen holdes åben.
Jan orienterede om den seneste klimamåling for
ansatte i Haraldslund, en måling vi kan være
stolte af. Vores medarbejdere er glade for
arbejdspladsen og rater den højt, der er
desuden tryghed, trivsel og muligheder for
udvikling.

På mødet deltog: Jan F – Line K O og Lisbeth H.
Desværre var der afbud fra Morten Koppelhus og
Jørgen A.
Referat.
På nuværende tidspunkt bliver børnerummet ved
servicepunktet, ikke anvendt tilstrækkeligt, det gælder
især på hverdage. Vi drøftede derfor om nuværende
indretning skal ændres, f.eks. til studierum eller om
børneområdet i stedet skal optimeres.
 Vi har drøftet muligheden for at etablere
studiepladser i rummet. Dog har vi fået flere
udfordringer ved denne løsning.
Haraldslund oplever ikke den store
efterspørgsel på studiepladser.
Der er i løbet af de sidste to år, kommet
adskillige tilbud til opholdssteders for
studerende i Vestbyen. Herunder Kaffe Fair –
Aalborg Streetfood og senest Urban Street Art
på Spritten. Derfor er behovet på dette område
ikke aktuelt.



4) Events og
arrangementer i
forhallen, finansieret af
kulturpuljen.

5) Eventuelt

6) Næste møde

Vi oplever at der er flere og flere børnefamilier,
der bruger rummet kortvarigt til f.eks. at vente
på familien i forbindelse med besøg i
svømmehallen. Dog er der ikke mange familier
der besøger rummet udelukkende for leg og
børne aktivitet.
 Børnerummet kan optimeres med mere legetøj
og flere events. F.eks. kan bibliotekerne lave
events den første lørdag i måneden med
eksempelvis Michael Bach osv.
 Vi skal dog vi være opmærksomme på, at
området/rummet ikke bliver indrettet, så det
opmuntrer subsistensløse og lign. til at tage
ophold derinde.
 Der er ikke mange tilbud til børnefamilier i
Vestbyen. Da biblioteket blev nedlagt, var en del
af præmissen, at der fortsat skulle være
mulighed for at anvende et børneområde i
Haraldslund.
På baggrund af ovenstående drøftelser, vil vi arbejde
videre med at optimere børneområdet, og markedsføre
det bedre i samarbejde med biblioteket. Forslag til nyt
møde mandag d. 28.02.22 fra kl. 15 - 16
Kulturen skal gerne vokse i Haraldslund, og
kulturpuljen skal understøtte dette. Der er planer om 2
aften arrangementer fra kl. 19 - ?
 Korsang med mandskor.
 Syng sammen aften.
Brugerrådet foreslår desuden at man sætter klaveret
ned i forhallen. Jan F undersøger om det er en
mulighed.

Generalforsamlingen i brugerrådet vil blive afholdt
mandag d. 28.3. Kl.17 - 19. i det gamle bibliotek.
Brugerrådet mødes kl.16.30
Formanden sender beretning til brugerrådet en uge
inden generalforsamlingen.
På valg til brugerrådet i år er: Lisbeth Holler – Kendy
Martens – Ernst Trillingsgaard – Dorthe Amalie Howard.
Og suppleant: Inger Johansen

