Brugerrådsmøde onsdag 9.9.20 kl. 16.30 i lokale 1 ved cafe’en
Deltagere: Brugerråd: Billy Jensen, Lotte Falsing, Niels Martin Jacobsen, Bendt-Erik Larsen, Anders Høst,
Hardy Gregersen, Hanne Karimi, Johan Otte, Mads Otzen, Mona Schneefeldt og Kirsten Slot (referent).
Fra Kulturhusets Venner: Hans Thomsen
Afbud fra: Lotte, Johan, Mads, Hans, Hanne
Dagsorden / Referat for Brugerrådsmøde 9.9.20
Brugerrådet i Korsør Kulturhus har mødtes til følgende siden sidste stormøde september 2019:
Brugerrådsmøde 9.12.19 Brugerrådsmøde 27.1.20 (Emne Kulturdagen 2.2.20) Kulturdag 2.2.20

1. Orientering fra Kirsten om Kulturhuset (om ting, der vedrører os)
Kirsten orienterede om programmet for efteråret, ændringer og flytninger. Alle arrangementer foregår
efter retningslinjerne. Der er kommet adskillige positive tilbagemeldinger på afviklingen af
dobbeltkoncerten 4.9, både musikalsk men også mht til tiltag omkring Covid19.
En koncert flyttes til Storebæltshallen.
Foreninger er i gang igen. Det er især de store lokaler, der er i spil til møder og arrangementer
Samlet kan det ikke undgås, at der kommer et underskud på arrangementerne, da Kulturhuset ikke har
plads til det samme antal publikummer under corona.
Kulturhuset arbejder med Livestreaming, der er indkøbt udstyr. Testes på SUK festival og på Ældre Sagens
generalforsamling i næste uge. Det vil betyde, at man kan følge arrangementer, møder hjemmefra på ens
pc. En mulighed hvis publikum ikke kan deltage fysisk.
Kulturhuset har fokus på ulovligt parkerede biler i gården, der får en seddel i foruden om, at bilen er
parkeret ulovligt. Det ser umiddelbart ud til at virke. Forhåbentlig ansætter kommunen den parkeringsvagt,
der er planer om.
Budgethøring er i gang. Der varsles besparelser. Det følges op på budgethøring i LokalMedudvalget.
Niels refererede fra Kulturhusenes Træf 2.+3.9 i Huset i Magstræde. Niels er fortsat valgt til bestyrelsen for
kulturhusene som suppleant.
Temaer på træffet: skal kulturhuse have en lov? Hvordan ser det ud med aktivisme i kulturhusene?
Hvordan lykkes det for nogle kulturhuse at inddrage de unge? Til en af paneldiskussionerne var
kulturministeren og 4 tidligere kulturministre inviteret.

2. Orientering fra Billy om ansøgninger til ”Kultur” foran Kulturhuset
Billy har sendt 27 ansøgninger til fonde omkring midler til udsmykning foran Kulturhuset. Desværre 18
afslag.

Billy fortsætter, måske der er en mulighed hos Trelleborgfonden, som også gav til elevatoren.
3. Orientering fra Anders vedrørende § 17.4 udvalget – primært om biblioteksflytning
Anders orienterede fra udvalget, men da udvalget er undervejs med et skriftligt oplæg, afventer
Brugerrådet det endeligt oplæg.
4. Forslag fra Kirsten og Billy vedrørende fremtiden (1.10.20 – 31.09.21) Brugerrådet har INGEN
vedtægter, men en FORRETNINGSORDEN.
Forslag:
1. STORMØDE: Brugerne (foreningerne) orienteres om, at Brugerrådet IKKE afholder noget stormøde i år
(2020) (Der er stort set intet at orientere om fra Brugerrådet)
2. SAMMENSÆTNING: Brugerrådet fortsætter med nuværende medlemsskare indtil Stormødet i 2021
Brugerrådet var enige om at udskyde stormødet til 2021. Brugerrådets medlemmer fortsætter indtil
september (næste stormøde) 2021.
Foreninger m.fl. orienteres via mail / facebook.
5. Diverse:
Besøg i det nye køkken i øverste etage, hvis der stadig er nogle, som ikke har set det. Desuden en runde
til Mænds Mødested, hvis der er interesse.
Rundvisninger til begge steder
Korsør Kulturhus (Bygningen – Halsskovskolen) har 100 års jubilæum om 3 år – hvad skal der ske?
Gode ideer efterlyses. Brugerrådet foreslår , at der nedsættes en arbejdsgruppe, når vi kommer nærmere.

Næste møde - Billy og Kirsten indkalder i januar 2021

