GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til
møde i
Opgaveudvalget Byens hus - vi
skaber sammen
Mødetidspunkt 03-06-2019 17:00
Mødeafholdelse KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalget Byens hus - vi skaber sammen
03-06-2019 17:00

1 (Åben) Andet møde i opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen ...........................3

Side 2

1 (Åben) Andet møde i opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen
Sags ID: EMN-2019-02758

Resumé
Den 8. april holdt udvalget sit første møde. På mødet blev udvalget vist rundt i Byens Hus og
introduceret for den midlertidige organisering, det politiske ønske med Byens Hus og den opgave,
der skal løses i udvalget. Udvalget drøftede, hvad de behøvede mere viden om for at kunne løse
opgaven.
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er at opbygge et fælles vidensafsæt, hvorfra der kan
arbejdes med de første idéer til organisering for Byens Hus, principper for daglig drift og brug samt
anbefalinger til en økonomisk model.

Baggrund
Formålet med andet møde i opgaveudvalget er at høste viden fra den daglige ledelse af kultur- og
bevægelseshuset KU.BE og af Lokale- og anlægsfonden og at sætte denne viden i spil i forhold til
de første idéer. Den daglige leder af KU.BE, Christian Rottböll, vil vise udvalget rundt i huset, og
undervejs vil han komme ind på emner, der spejler opgaveudvalgets opgave.
Christian Rottböll har forinden fået at vide, hvad udvalget var optaget af ved det første møde,
herunder den høje udnyttelse af lokaler versus den enkelte brugers følelse af ejerskab og ansvar,
udviklingen af en god brugerkultur, herunder spørgsmålet om sanktionering og værtsrolle,
vigtigheden af en café som mødested og synergien mellem de forskellige aktiviteter.
Anna Hassel fra Lokale og Anlægsfonden vil fortælle om forskellige udviklingsmodeller, der kan
benyttes, når et borgerhus skal holdes åbent for løbende udvikling. Lokale og Anlægsfonden har
været involveret i udviklingen af flere moderne borgerhusprojekter.
Efter oplægget arbejder udvalget med at omsætte den nye viden til opmærksomhedspunkter i
forhold til organisering omkring Byens Hus, principper for daglig drift og brug og økonomisk model.
Herefter drøftes det, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe f.eks. med det formål at forberede
stormødet den 7. september.
Dagsordenen for mødet består af følgende elementer:








Velkomst
Program og formål med mødet
Rundvisning i KU.BE med dialog om stedets organisering, daglige drift og brug samt
økonomiske model
Oplæg ved Lokale og Anlægsfonden om udviklingsmodeller i forhold til borgerhuse
Udvikling af idéer til organisering, principper for daglig drift og brug samt økonomisk model
Opsamling og aftale om næste skridt
Tak for i aften

Indstilling
Det indstilles
Til opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen:
At opgaveudvalget arbejder med idéer til opgaveløsningen og sammen afklarer, hvordan disse
kvalificeres.
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