Brugerrådsmøde onsdag den 21. juni 2017
kl. 17-19 i Kulturhuset – Kulturcafeen
Deltagere: Billy Jensen, Nina Thorborg, Lotte Falsing, Niels Martin Jacobsen, Mona Schnefeldt, Birthe
Vilhelmsen, Hanne Karimi, René Birkemark Olesen, Bendt-erik Larsen og Kirsten Slot.
Afbud fra: Jakob Grove, Hans Erik Schütt,
Repræsentant fra Venneforeningen: Per Christiansen
Mødeleder: Billy Jensen - Referent: Kirsten Slot
Dagsorden Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Ved nærmere gennemlæsning Havde Billy et par rettelser til sidste mødereferat:
Billy søger LAG-midler til elevator (har ikke søgt).
Årsmøde i uge 39.
2. Orientering fra Kulturhuset v/Kirsten
De sidste 3 arrangementer:
Balletten blev desværre aflyst, men vi er klar igen til 2018.
BroMarkedet blev en succes, det er styregruppens indtryk at der var flere i år, flere tidligt på markedet og
en større udskiftning i løbet af dagen. Kulturhuset indgår igen i styregruppen bag BroMarkedet.
MidsommerMarkedet her i weekenden en stor succes, mere end 1200 publikummer + 25 stande
(tilkendegivelser omkring forplejning videregivet til VASAC).
Det nye arrangements-katalog er klar med forbehold for ændringer, nye aftaler.
Koncerter, Amatørteaterfestival, Netværksfest, Folk Korsør m.m. Størstedelen af arrangementerne foregår i
samarbejde og netværk.
Møde med de frivillige, hvor vi har lagt en plan for efteråret. Der kan være behov for ekstra hjælp til
Amatørteaterfestivalen i oktober og CasaBlancas forestillinger i november.
Nye frivillige kan komme til hen over efteråret, nye frivillige behøver ikke være medlem af en forening eller
venneforeningen, men have lyst til at arbejde frivilligt i kulturhuset. Eventuelle nye frivillige kan henvende
sig til Kirsten Slot.
VASAC har desværre ikke mulighed for at forlænge kontrakten med Korsør Kulturhus omkring Kulturcafeen
efter 31.12.17.
VASAC er udfordret på cafetilbuddet i kulturhuset og har forsøgt på mange forskellige måder at få cafeen til
at løbe rundt, men desværre er det ikke lykkedes.
Der er meget få medarbejdere blandt de borgere, der har mulighed for beskæftigelse i VASAC, som ønsker
job i Kulturcafeen i Korsør.
Derfor ser VASAC sig nødsaget til at opsige kontrakten, da det ikke er holdbart i længden at drive Cafeen
uden medarbejdere. Cafeen skal gerne drives som et læringssted for medarbejdere. Det giver ikke mening

at fortsætte i Cafeen, når der ikke er medarbejdere, der efterspørger tilbuddet.
VASAC og Korsør Kulturhus har været utrolig glade for samarbejdet.
3. Orientering fra KFB-centeret v/Rene
Pt. ser det ud til at Kulturhuset går udenom besparelser, René regner ikke med kulturhuset påvirkes
økonomisk i 2017, men der kan ske forandringer hen over sommeren på det politiske niveau.
Biblioteket er i fuld gang med at flytte sammen med borgerservice, fusionen løber planmæssigt. I Korsør er
fusionen klar 1.10 på Bernstensgade.
4. Orientering fra Venneforeningen v/Per Christiansen
Per fortalte om mødet i Kulturhuset Venner. Referatet fra mødet medsendes dette referat.
Foreningen har 362 medlemmer. Birthe spurgte om de forretningsdrivende i Slagelse / Skælskør tænkes
inddraget. Et tema som foreningen selv har vendt og fortsat diskuterer.
5. Visioner for opgaven omkring Kulturhuset
- Skiltning på og omkring Kulturhuset (Billy)
Intet nyt
- Parkeringsfaciliteter omkring Kulturhuset. Herunder også en åbning ud mod gaden (Lotte, Mona og
Billy):
Parkering: Mona havde undersøgt muligheder omkring parkering via Pia Nielsen teknisk forvaltning. En
mulighed er at få 2 adresser på kulturhuset, hvor Halsskov Tværvej kombineres med de mange
parkeringsmuligheder. En ansøgning om dette skal stiles til Heidi Høyer Aakesen. Indgangen fra Halsskov
Tværvej kunne være større og mere tydelig. Vi skal huske at beredskabet også har en aktie her. Deres
vogne skal kunne komme rundt.
En ansøgning om ”blå” skilte i ved indfaldsvejene der viser vej til kulturhuset skal gå via Elvin Rahbek
Jensen.
Arbejdsgruppen har desuden holdt flere møder bl.a. med Kommunale ejendomme omkring åbning mod
Skolegade.
Gruppen undersøger mulighederne nærmere. Brugerrådet skal selv finde midlerne. Prisoverslag. Hvis
overslaget er rimeligt kan biblioteket eventuelt gå ind med et beløb. Der kunne sendes ansøgning til
Kulturhusets Venner m.fl.
Pladsen / åbningen skal være med til at åbne op ind til kulturhuset, hvor skiltningen også skal være en del
af dette.
- Foreningsarrangement med fokus internt. (Jakob, Billy og Kirsten)
Intet nyt
6. Orientering om elevator / personlift i Kulturhuset v/Billy
Billy har gjort et kæmpe stykke arbejde med at søge midler fra udvalg, fonde, foreninger m.fl. til elevatoren.
Se vedhæftede oversigt.
Brugerrådet kom med forslag bl.a. en indsamling på facebook, som vi overvejer, fagforeninger, Musholm,
Kählerfonden (Velux).
Efterfølgende forsøger biblioteket via Glennie Jacobsen at få udsættelse mht til bevillingen fra
Tilgængelighedspuljen, hvor der er en frist til 1.10 for denne puljes bevilling.
7. Årsmøde 2017
•
Dato i uge 39
Årsmødet er fastlagt til tirsdag den 26.9.17 kl. 19 i Kulturcafeen.

•
Hvem genopstiller?
Birthe, Mona, Lotte, Niels, Jacob og Billy
•
Skal vi have ”underholdning”? – f. eks. et par foreninger, der fortæller, hvad de laver, når de
er i Kulturhuset og ”i øvrigt”
Vi tænker videre til næste møde. En ide kunne være at Korsør Quilterne fortalte om det succesfulde
MidsommerMarked. Birthe vil gerne fortælle om Aktive Kvinder. Veteranmotorklubben om deres
arrangementer m.m.
8. Næste møde
Kirsten udsender Doodle for uge 34 – den 21. 22. 23. august.
Lotte havde en forespørgsel om Broløbet, hvor arrangørerne har efterspurgt et indendørs sted til spisning.
Brugerrådet mente at opgaven kunne varetages af andre restauranter / spisesteder om dette. Desuden
skulle VASAC ind over. Forslaget blev afslået.

