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Resumé
Mødet har til formål at indhente viden fra INSP! og Byens Hus i Roskilde, to borgerhuse, der er
meget forskellige i forhold til organisering og økonomisk model. Mødet har desuden til formål at
samle op på arbejdsgruppernes pointer og på de inputs, der blev givet ved stormødet i Byens Hus
den 7. september for at skabe et solidt grundlag for formuleringerne af opgaveløsningen ved det
fjerde ordinære opgaveudvalgsmøde i oktober.

Baggrund
Opgaveudvalget har holdt to møder, den 8. april og den 3. juni. På de første to møder har
opgaveudvalget lært Byens Hus at kende og er desuden blevet introduceret for KU.BE, et
kommunalt kultur- og bevægelseshus på Frederiksberg.
Opgaveudvalget har efter det andet ordinære opgaveudvalgsmøde mødtes i arbejdsgrupper om
cafédrift og driftsmodeller, om inspirationsture og om et stormøde. Tre inspirationsture til
henholdsvis SYMB i Kalundborg, Mariehøj Kulturcenter i Rudersal og Polymeren i Faaborg-Midtfyn
Kommune er blevet realiseret.
Opgaveudvalget har desuden afholdt stormødet i Byens Hus, hvor nuværende brugere,
kommende brugere, relaterede opgaveudvalg og andre interessenter deltog.
Mødet havde til formål at samle inputs til opgaveudvalgets arbejde fra alle dem, der har en
interesse i at udvikle og bruge Byens Hus i fremtiden.
På baggrund af de mange ekstra aktiviteter siden det seneste ordinære opgaveudvalgsmøde, får
tredje møde i høj grad karakter af et opsamlingsmøde.
Dagsordenen for mødet består af følgende elementer:








Velkomst ved næstformand for udvalget, Ulrik Borch
Rundvisning på INSP!
Samtale med Kathrine Krone Laurent, sekretariatsleder i Byens Hus, Roskilde
Drøftelse af pointer fra stormødet
Drøftelse af pointer fra inspirationsture
Drøftelse af pointer fra arbejdsgruppen for cafédrift og driftsmodeller
Tak for i dag og næste møde v. formand for udvalget, Katja S. Johansen.

Nu skal fundamentet lægges for, at udvalget kan begynde at formulere sin opgaveløsning ved
fjerde møde. Da det har vist sig, at det har stor værdi at besøge borgerhuse med meget forskellige
løsninger i forhold til organisering, daglig drift og brug og økonomisk model, bliver tredje møde
henlagt til Roskilde. Her skal udvalget på en hurtig rundtur i INSP! - et medborgerhus, der er
organiseret som en almennyttig forening med en ansat direktør og et lille sekretariat, der driver
stedets socialøkonomiske virksomhed.
Selve mødet bliver afholdt i Byens Hus i Roskilde, hvor sekretariatsleder Kathrine Krone Laurent
og opgaveudvalget samtaler om udviklingen af dettes steds organisationsmodel, daglige drift og
brug og økonomiske model. Derefter samler opgaveudvalget op på de pointer, der blev indsamlet
ved stormødet, ved de tre inspirationsture og ved mødet om cafédrift og driftsmodeller.

Indstilling
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen:
1. At udvalget drøfter og konkretiserer, hvordan erfaringerne fra Byens Hus i Roskilde kan
inspirere til arbejdet med organiseringen, daglig drift og brug samt økonomisk model i
Byens Hus, Gentofte.
2. At udvalget drøfter og konkretiserer pointerne fra stormødet.
3. At udvalget drøfter og konkretiserer pointerne omkring organisering, daglig drift og brug
samt økonomisk model fra inspirationsturene.
4. At udvalget drøfter pointerne fra arbejdsgruppen for cafédrift og driftsmodeller.
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