Referat fra brugermøde i Sløjfen søndag d.
12. april 2015 kl. 10

Velkomst v.husets daglige leder, Irene Bartholin Poulsen
IBP byder velkommen til årsmødet, som er bestyrelsens mulighed for at være i dialog med
brugerne, og brugernes chance for at komme med idéer og ris og ros.

Valg af ordstyrer
Vagn Skaarup vælges til ordstyrer.

Præsentation af bestyrelsen
Sløjfens bestyrelse præsenteres, og i den sidder: Hans Peder Hansen der er udpeget af
Idrætssamvirket, Ove Nielsen der er udpeget af Kulturelt samvirke, Marianne Vollmer der
sidder som repræsentant for Biblioteket, Lykke Laursen fra erhvervslivet/Kulturpartnerne,
Mona Gleerup, Lone Andersen og Nis Boesdal der er brugervalgte. Irene Bartholin
Poulsen er sekretær.

Formandens resumé af forgangne årsplan og præsentation af den nye
Formand Mona Gleerups beretning – se venligst dette link.

Oplæg fra Bindeleddet – Favrskov Kommunes nyetablerede frivillighedssekretariat
Repræsentant for Bindeleddet Anne Meta Nielsen står for oplægget.
Favrskov Kommune dannede tilbage i 2013 et korps af frivilligambassadører, der siden er
kommet med ideer til hvordan frivilligheden kan styrkes og udvikles. Et af resultaterne er
Bindeleddet, som blev etableret 1. januar 2015, og hvis opgave det er at hjælpe med at
oprette og formidle frivilligjobs på Frivillig Favrskovs webportal og formidle aktiviteter
på Frivillig Favrskovs Facebook-side. Bindeleddet skal også hjælpe med at planlægge
tilbud om kompetenceudvikling og kurser for frivillige i fx økonomi, projektledelse samt
forenings- og medlemsudvikling.

Nogle af Bindeleddets kommende aktiviteter/tilbud er et møde om frivilligt arbejde i InSide
d. 4. maj kl. 19, et foredrag om borgerlyst i Café Sløjfen d.22. april kl. 19, og derudover vil
der igen til efteråret arrangeres et frivilligtræf for alle de frivillige i kommunen.
Bindeleddet favner alle frivillige organisationer i Favrskov, hvor Frivilligrådet for sociale
indsatser kun har fokus på organisationer indenfor det sociale område. Det er muligt at
læse mere om Bindeleddet på favrskov.dk/frivillig, følge med i Bindeleddets aktiviteter på
deres Facebook-side, og alle er velkomne til at kontakte Bindeleddet for sparring.

Nyt fra Sløjfen og Bibliotek v. afdelingsleder Irene Bartholin Poulsen
På biblioteket arbejdes der fortsat med at gøre de fysiske rammer attraktive – ex
hyggeboksen med tidsskrifter og mulighed for at nyde en kop kaffe, faglitteratur til børn
præsenteres på en mere indbydende måde og arbejde med bedre skiltning er igangsat.
Biblioteket har mange timers åbningstid, og brugerne kommer ikke kun for at låne
materialer men også for at hygge sig med familien og læse dagens avis.

Biblioteket mærker, at Hadsten er modtageby for flygtninge, stor travlhed med deres
NemId, sprogkurser mm.
Biblioteket samarbejder med sprogskole og andre aktører på området, så disse bliver
bekendt med de tilbud, der er til denne målgruppe.

Vi får også besøg af DSB, som vil fortælle om rejsekort.

Brugerne er glade for det åbne bibliotek, men vi har desværre oplevet, at et åbent hus
også tiltrækker unge mennesker, der ikke kommer for at bruge biblioteket, men for at lave
ballade og hærværk.
Ikke voldsomme ting men mange småting, der tilsammen både koster penge og gør huset
mindre attraktivt.
Ungdomsskolen har ansat en ekstra pædagog, og vi glæder os til samarbejdet med
Natteravnene.

Brugerne kan opleve forvirring med vores nuværende hjemmesider – derfor går Sløjfeni
luften med en ny ca. 1. maj. Se www.hadstenkulturhus.dk

2014 var økonomisk godt år, og vi fik et overskud som muliggjorde nogle tiltrængte indkøb,
bla. letvægtsscene, nye bordplader og den helt nye minigolfbane, som alle er velkomne til
at bruge ganske gratis.

Tak til bestyrelse, frivillige og alle husets brugere, som er søde til at give sparring også i
dagligdagen.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Valg af medlemmer/stedfortræder til bestyrelsen
Nis Boesdal, som er brugervalgt medlem af bestyrelsen, er på valg. Nis er villige til
genvalg, og han vælges uden modkandidater.
De to suppleanter Ingelise Rohde og Hanne Rosenkvist modtager ligeledes genvalg.

Evt.
Der blev stillet spørgsmål til de problemer med hærværk, der har været omkring og i huset
og Sløjfen som samlingssted for en gruppe af unge mennesker.
Således bliver der spurgt om, Sløjfen har overvejet at imødegå de unges behov for et
værested og eksempelvis sætte sofaer op i foyer, og ad denne vej give dem et ansvar for
stedet. IBP svarer, at dette er blevet frarådet fra SSPs side. Håbet er, at Natteravnene kan
være med til at dæmme op for problemerne i fremtiden, og heldigvis er det en meget lille
gruppe unge, der skaber problemer.
Der bliver spurgt til, om Sløjfen har været i kontakt med forældrene til de unge. IBP svarer
at forældrene til de børn/unge, som vi kan se har været logget ind på det Åbne Bibliotek og
har overtrådt reglerne for brug af dette – ved eksempelvis at lukke folk ind – er blevet
kontaktet. Desuden er der et samarbejde med SSP, Ungdomsskole etc. Ungdomsskolen
har desuden ansat medarbejder som ”patruljerer” Sløjfen og de udendørs arealer.
Der bliver spurgt til, om urolighederne har påvirket brugen af det Åbne Bibliotek, og IBP
svarer at i forhold til de andre biblioteker i Favrskov bruges Hadsten Bibliotek mellem kl.
20 og 22 markant mindre.

