
                               

Referat fra Brugerrådsmøde i Haraldslund  

Tid: Tirsdag d 04.12.19 kl. 16.00-18.00 

Sted: Haraldslund, Mødelokale 1 

Til stede:  Jan Frederiksen (Centerleder), Jørgen Andersen (Formand), Ernst Trillingsgaard, 

Lisbeth Holler, Dorthe Amalie Howard, Poul Erik Wagner, Kenndy Martens. Jesper Balle 

Afbud fra: Inger 

Mødeleder: Jørgen Andersen 

Referent:      

Dagsorden og Referat: 
 

Punkt  Referat 

1) Nyt fra centerleder 
Og brugerråd 

- Orientering om indvielsen af den nye forplads d. 5.12. 
arrangeret af By og Landskab forvaltningen. 

- Haraldslund har indhentet 2 tilbud på renovering af 
dampbadet, som forventes igangsat februar 2020. 

- d. 31. januar afholder Haraldslund et nytårskurbad, pris 
245 kr. som opfølger på november måneds store 
succes kurbad. 

- Medio februar måned afholdes et Valentine Day 
kurbad. 

- Weekendens svømmestævne er vel overstået, det 
tager ca. 1 uges førend alt er på plads og er som det 

plejer 😊 
- I de nye bevægelseslokaler i det tidligere bibliotek, er 

der godt gang i bookingen, og der er lavet aftaler med 
Fokus Fitness og Seniorsport Aalborg, Aalborg 
Sundhedscenter og Rygestop Aalborg, samt flere 
private aktører og vores egne hold. 

- HUSK lokalerne er også velegnet til borgeraktiviteter, 
hør mere om priser og bookingtider i vores 
Information. 

- Salg af billetter, antal besøgende og øvrige indtægter 
forventes at ligge på niveau med tidligere år. 

- Vores 3 nye medarbejdere er godt integreret i husets 
aktiviteter og er meget glade for at arbejde i 
Haraldslund. 
Haraldslund har i de seneste måneder samarbejdet 
med et firma som hedder Sky Media vedrørende 



                               
trykning af en sponsor finansieret profilmagasin med 
billedmaterialer og tekst som kort fortæller om 
Haraldslund og vore aktiviteter. Magasinet er på 8 sider 
og forventes klar til udlevering i starten af 2020. 

- Brugerrådet ønsker et møde med biblioteket om 
fremtidig benyttelse af børne/lounge området og en 
printer/kopimaskine til offentlig brug på 
brugerbetaling. Samt et møde med Vestbyens samråd 
om fremtidige aktiviteter i vestbyen og på den flotte 
nye Haraldslund forplads. 

- Brugerrådet opfordrer til at gæsterne henvender sig til 
personalet såfremt de oplever uoverensstemmelser 
eller brud på husets regler og retningslinjer. 

- Brugerrådet er aktive medhjælpere ved indvielsen af 
forpladsen torsdag d. 5. december kl. 15.30 – 17.00 

- Næste møde er den 21. januar 16.00 
 

2)  
 

 

3)   

4)    

5)   

6) Eventuelt 
 

Vi ønskede hinanden en god jul og tak for godt samarbejde 😊 

7) Næste møde 21. januar 2020 – kl. 16.00 

 

                                                                                                                                                    


