
                               

Referat fra Brugerrådsmøde i Haraldslund  

Tid: Onsdag d 25.01.23 kl. 16.30-18.00 

Sted: Haraldslund 

Til stede:  Jan Frederiksen (Centerleder), Jørgen Andersen (Formand), Lisbeth Holler, , Poul Erik 

Wagner, Torben Knudsen, Kendy Martens, Inger Johansen, Henrik J Hansen.  

Afbud fra: Jesper Balle  

Mødeleder: Jørgen Andersen 

Referent:   Lisbeth Holler   

Dagsorden og Referat: 
 

Punkt  Referat 
1) Nyt fra 

formanden/brugerråd 
 

• Der vil blive afholdt en generalforsamling i 
Vestbyens samråd marts mdr., hvor der bl.a. skal 
nedsættes en styregruppe som skal stå for Vestby 
dagen. Brugerrådet skal være back up med 
supplerende opgaver som sidste år.  

• Der er planer om at etablere et bydelshus i 
Vestbyen, et kulturhus f.eks. ved pumpehuset, men 
Haraldslund kunne også byde ind med lokaler til 
formålet. 

• I forbindelse med at vi får ansat en ny leder, vil vi 
indkalde til et visionsmøde – hvor vi bl.a. vil drøfte 
en udvidelse i anvendelse af lokalerne (det gamle 
bibliotek ). Dog skal vi være opmærksomme på at 
der pt. allerede er mange bookninger i løbet af ugen, 
måneden, året. Brugerrådet vil se på div. bookninger 
det sidste år 2022. Jan gør opmærksom på, at vi 
helst skal undgå mere fastlåste bookinger, da det vil 
bremse nuværende og fremtidige aktiviteter i 
lokalerne. 

• Kulturarrangementer i Haraldslund. Det sidste 
kulturarrangement universitetets Big Band, blev en 
stor succes, der var ca. 100 deltagere. Generelt er 
der gode tilbagemeldinger på alle de 
kulturarrangementer der har været i Haraldslund, 
det er selvfølgelig et stort plus, at arrangementerne 
er gratis. Tidspunktet fra kl. 19 – 20 passer fint.  

• Vi blev enige om at skabe mere hygge til 
arrangementerne med duge og lys på bordene. 



                               
• Repr. fra brugerrådet har afholdt et formøde med 

cheferne i fritidsforvaltningen Erik Kristensen og 
Søren Ørgaard vedr. profil ved ansættelse af en ny 
hal leder. 

  
 
 

2) Orientering fra 
Haraldslund 

 

Ved centerleder Jan F: 

• Der bliver etableret en bytte og genbrugsbiks på 
forpladsen som skal fungere i 6 uger, som skal 
flyttes rundt på forskellige lokationer i vestbyen. 
Hele arrangementet slutter til sommerferien. 

• Plantoteket i Haraldslund forhal, fungerer ikke 
helt efter hensigten, men den får en ny chance 
før den evalueres. 

• Der kommer snart et stillingsopslag på ny hal 
leder, med forventet ansættelse 1 april 2023. 

• Svømmehallen har indført ”Dufte godt” gus 
med klippekort 10 klip. 

• Jan arbejder på at få Panna Arena tilbage. 

• Der planlægges med en afskedsreception for 
Jan i marts/april. 

• Haraldslund`s rengøringsteam er pt. ramt af 
sygdom og ferieafvikling. 

• Der har været afholdt et borgermøde vedr. 
vestbyens udvikling. Lokalet var desværre for 
lille, der manglede en moderator, ingen blev 
udfordret på holdninger og der blev ikke stillet 
relevante spørgsmål. Man manglede interesse 
fra politikerne, specielt de der er valgt på 
vestbylisten.   

 
 
 

 

3) Bordet rundt 
brugerrådmedlemmer. 

• Samrådet har et ønske om et P hus i Vestbyen. 

• Der efterlyses status på et nyt aften hold  
vandgymnastik – Lena arbejder på opgaven – 
hun skal kontakte Lisbeth med status.  

• Der efterlyses flere hårtørrer til kvinderne. 

• Der er kommet en forespørgsel på om der kan 
komme flere tider til sauna gus, f.eks. om 
fredagen. 

  



                               
  

4) Eventuelt 
 

• Næste generalforsamling for brugerrådet er 
tirsdag d. 28.03 kl. 16 – 18. Brugerrådet skal 
mødes kl. 15.30 og tager afsked med Jan efter 
mødet. 

 
 

5) Næste møde   

 

                                                                                                                                                    


