
Brugermøde, søndag d. 4. marts kl. 10 

Søndag d. 4. marts afholdt Sløjfen og Hadsten Bibliotek det årlige brugermøde. I år var der 
omkring 60 deltagere og interessen og spørgelysten fra salen var stor. 

Irene Bartholin Poulsen bød velkommen, og efterfølgende blev Hans Peder Hansen valgt til 
ordstyrer. 

Den siddende formand for bestyrelsen, Mona Gleerup startede med at præsentere bestyrelsen og 
fremlægge sit resumé af den forgangne årsplan (se særskilt referat) 

 

Indlæg fra Favrskov Musikskole 

Punktet udgår, da Pia Larsen desværre er blevet syg. Grunden til at Favrskov Musikskole var blevet 
inviteret til at deltage i brugermødet er, at administrationen for musikskolen i marts 2017 flyttede 
ind i Sløjfen. Her har de på 1. sal overtaget et tidligere mødelokale og et kontorlokale brugt af 
bibliotekets personale. Yderligere er to lokaler i stueplan blevet bygget om fra omklædningsrum til 
kreative lokaler, der bl.a benyttes til musikskolens undervisning. 

 

Nyt fra Sløjfen og Hadsten Bibliotek 

Se særskilt referat 

Spørgsmål fra salen: Har vi oplevet problemer/uroligheder på det selvbetjente bibliotek? 

Irene Bartholin Poulsen svarer: Der har været forbløffende få problemer på selve biblioteket, hvor 
vi oplever en stor ansvarlighed. Her er folk flinke til at hjælpe hinanden. Udfordringen har – og er – 
nærmere husets fysiske indretning, der gør at man få adgang til hele huset, når man logger sig ind. 
Det er primært i foyerområdet vi har haft problemer, ikke mindst i perioden ungdomsskolen var 
nabo til Sløjfen,  med grupper af unge mennesker, der har taget ophold her.  

 

Spørgsmål fra salen: Arbejdes der på at løse de lydudfordringer der er på biblioteket? 

Irene Bartholin Poulsen svarer: Vi er klar over at vi er udfordrede, og ikke mindst i forbindelse med 
borgerservice relaterede spørgsmål kan det være uhensigtsmæssigt for både borgeren der 
henvender sig, som borgere der sidder i biblioteket. Vi arbejder på at ændre indretningen af 
biblioteket, og satser på at  skabe ”mindre” og fredeligere rum. Men det er en problemstilling, vi 
er opmærksomme på.  

 

Spørgsmål fra salen: Kan biblioteket udvides? 



Irene Bartholin Poulsen svarer: Det er svært at udvide biblioteket med flere kvadratmetre med 
tanke på husets design.  Heldigvis er tiden med os, i den forstand at udlånet af fysiske materialer 
er for nedadgående og vi derfor har muligheden for reducere antallet af reoler, og dermed give 
plads til nye behov til, bl.a. arbejdspladser på biblioteket.  Omvendt ved man fra andre biblioteker, 
at det er en udfordring med betjening fra flere plan/lokaliteter ift. Sikkerhed. 

 

Ad. 7: Situationen i Café Sløjfen 

Bestyrelsen for Hadsten Kulturhus Sløjfen har valgt, efter at Bettina Jensen i august 2017 opsagde 
forpagtningen af cafeen, at afsætte tid til at gentænke cafésituationen. For nuværende kan man 
leje cafeen til private arrangementer, og aftale brug forplejning og praktiske opgaver i denne 
forbindelse med Madboden v. Lone Rasmussen. Madboden forestår også forplejning til møder og 
kurser i huset.  For nuværende arbejdes der på en udvidelse af køkkenet.  

Spørgsmål fra salen:  Fint at café køkkenet gentænkes - findes der materiale, herunder budget, på 
udvidelsen? Måske man også kan udarbejde vision for huset der rækker frem til 2030, en vision 
der omfatter mulighed for at rykke biograf og bowlingbane til området omkring Sløjfen. Behov for 
at der tænkes videre og ud over udvidelse af køkkenet. 

Jan Erik Elgaard svarer: Det er vand på min mølle, jeg (vi – repræsenterer han bestyrelse) håber 
også at skabe mere liv omkringhuset blandt andet ved at samle aktiviteter her.  

Irene Bartholin Poulsen svarer: Der foreligger endnu ikke tegninger eller budget for en ombygning 
af cafeen. Her er der flere veje at gå; udvide ved at inddrage nuværende lokale 7 eller bygge ud 
mod Skanderborgvej. Bestyrelsen først nu besluttet at det er denne løsning, en udvidelse af 
køkkenet, som vi målrettet går efter 

 

Spørgsmål fra salen: Er det blevet overvejet at lave en overdækning/overgang af Lilleåen, således 
at Sunds Plads kan indgå som serveringsområde? 

Irene Bartholin Poulsen svarer: desværre vender cafeen mod nord, så udeområde ved cafeen kun 
attraktivt på varme sommerdage.  Har tidligere talt om muligheder for at etablere bro eller udvide 
betondækket mod Skanderborgvej. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvorfor er udvidelse af køkkenet ikke blevet overvejet før? 

Irene Bartholin Poulsen svarer: vi har været udfordret bl.a. i vejledningen fra fagfolk, hvor 
vurderingen af til hvilke formål køkkenet kan anvendes har varieret. En tidligere forpagter har 
lavet varm mad til 200 personer på daglig basis, men om end køkkenet for nuværende er godkendt 
til tilberedning af mad til 150 personer, er der mest tale om et anretter køkken. Nu har nok 
forpagtere dog fået lov til at prøve kræfter med køkkenet, og konklusionen er at der er brug for en 
udvidelse. I øvrigt har kommunen en udmærket økonomi. 



 

Idé fra salen: Bygge ind under Skanderborgvej, når denne lukkes i forbindelse med hævning af bro. 

Jan Erik Elgaard kommenterer: jeg har fornylig været i dialog med Bowl’n’fun, og den mindste by 
de er i for nuværende er Hobro. Men hvis vi kan dokumentere en vis grad af belægning, 
eksempelvis udlån til skole, er de med på at diskutere mulighederne for at anlægge bowlingbane i 
Hadsten. 

Mona Gleerup kommenterer: for 10-11 år siden blev der udarbejdet tegninger fo en biograf, der 
skulle anlægges ved siden af Sløjfen, men i forbindelse med kommunesammenlægningen blev 
planerne lagt på is. 

Gregers Petersen kommenterer om mulige byggeplaner: helt klart fortaler for et nyt og større 
køkken, og han har fået udarbejdet tegninger for Ernst B. Sunds Plads, der også sørger for at 
klimasikre Lilleåen, herunder forhindre kommende oversvømmelser. Han har fra kommunal side 
fået besked om at planer og forslag revurderes årligt. 

  

Spørgsmål fra salen: Hvad er planen for cafédrift i overgangsperioden indtil udvidelse af køkkenet 
er færdigbehandlet? 

Irene Bartholin Poulsen svarer: for nuværende er der en aftale med Lone Rasmussen fra 
Madboden omkring forplejning i forbindelse med kurser, møder og selskaber. Man en velkommen 
til at søge om foretræde for Sløjfens bestyrelse eller indsende forslag om driften. 

 

Spørgsmål fra salen: Har vi overvejet en container løsning? 

Jan Erik Elgaard svarer: vi har igangsat møder med fagfolk, og når vi har et beslutningsgrundlag, er 
det lettere at finde løsninger.  

Ad. 8 Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag 
 
Ad. 9. Valg af medlemmer/stedfortræder til bestyrelsen 
Bestyrelsen sammensætning før bruger mødet 2018: 

Jan Erik Elgaard, brugervalgt medlem 

Mona Gleerup, brugervalgt medlem 

Peter Winding, brugervalgt medlem 

Michael Hejlskov, udpeget af Idrætssamvirket 

Lars Johansen, udpeget af Kulturelt Samvirke 

Jonas Hooge, repræsentant for kulturpartnere- og supportere 



Marianne Hyldal Vollmer, medarbejderrepræsentant  

Irene Bartholin Poulsen, sekretær 

I forbindelse med ændringer af styrelsesvedtægterne for Hadsten Kulturhus Sløjfen vil Favrskov 
Musikskole fremover, i form af lederen af musikskolen, erstatte Idrætssamvirkets repræsentant. 

Jonas Hooge fortsætter ikke som repræsentant for partnerne. Kulturpartnere og supportere har i 
stedet peget på og valgt Jan Erik Elgaard som deres repræsentant. 

Som brugervalgt sidder man i bestyrelsen i to år, og der er på skift hhv. 1 og 2 brugervalgte på 
valg. 

På valg i år er Mona Gleerup og Jan Erik Elgaard, som altså fortsætter i bestyrelsen som 
repræsentant for partnere og supportere. 

Mona Gleerup genopstiller, og derudover opstiller Michael Jensen. Da der ikke er flere kandidater 
vælges Mona Gleerup og Michael Jensen. 

Suppleanterne er på valg hvert år. Hanne Rosenkvist og Ingelise Rohde, genopstiller begge, og 
derudover opstiller Mark Mathiesen. Idet der er tre brugervalgte medlemmer, vælges alle tre 
suppleanter. Ingelise Rohde indtræder som suppleant for Peter Winding, Hanne Rosenkvist som 
suppleant for Mona Gleerup og Mark Mathiessen som suppleant for Michael Jensen. 

Ad. 10. Evt. 

Spørgsmål fra salen: Kan de to medlemmer af Kultur-og fritidsudvalget som er til stede, komme 
med en kommentar til muligheder for udvidelse af køkken? 

Steen Thomasen svarer: det næsten nyudnævnte kfu har afholdt deres andet møde i Sløjfen, og 
har været på tur rundt i huset. Lige nu er stor diskussion om de brugerdrevne biblioteker og ny-
tænkning af brug og indretning af biblioteket. Hvad angår køkkenet, er det svært ikke at 
sammenligne med Hammel, som dog også har bowlingbane og restaurant. Steen Thomasen er 
positivt indstillet overfor forslag om et større køkken, hvilket er en forudsætning for at kunne 
etablere en restaurant. Sløjfen er et fokuspunkt for kommende udvikling i Hadsten, som er en by i 
vækst. Politik er selvsagt altid en prioritering, men der er velvilje fra politisk side ift. Udvidelse. 

Charlotte Green svarer:  en udvidelse af køkkenet skal behandles af byrådet og ikke kun kfu. Men 
når man ser på deltagerne i dagens brugermøde, ser det ud til at der er god mulighed for at få en 
positiv indstilling fra Venstre. Ift. en udvidelse er det vigtigt, at der kommer nogle tal på bordet. 
Netop nu arbejdes der også med etablering af Favrskov Enge i området omkring Lilleåen øst for 
Sløjfen. 

Årets brugermøde afsluttes med at Mona Gleerup takker Michael Hejlskov for hans arbejde i 
bestyrelsen og byder Michael Jensen velkommen, og Jan Erik Elgaard takker Mona Gleerup for 
hendes arbejde i bestyrelsen. 

 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 


