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1 (Åben) Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen, den 16. 
januar 2010  
Offentlig titel   
Sags ID: MDR-2019-00126 

 

Resumé 
På mødet skal opgaveudvalget træffe beslutning om det materiale, der skal forelægges 
Kommunalbestyrelsen. Dertil skal opgaveudvalget drøfte, hvem der skal fremlægge materialet for 
Skoleudvalget og Kultur, Unge og Fritidsudvalget til fællesmødet den 27.  januar 2020, ligesom 
udvalget skal drøfte, hvem der vil involvere sig i det arbejde, der følger efter modtagelsen i 
Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020. 

 
Baggrund 
På sit femte møde drøftede opgaveudvalget materialet, scenarierne for drift og brug, principperne 
for daglig drift og brug samt den økonomiske model, som var blevet kvalificeret af arbejdsgruppen 
forud. Der var opbakning til det kvalificerede materiale og kun enkelte opmærksomhedspunkter. 
Det blev aftalt, at forvaltningen ville revidere materialet på baggrund af disse. Det er dette 
reviderede materiale, der nu fremlægges til godkendelse hos opgaveudvalget på det sjette og 
sidste møde.  
 
Efter godkendelsen vil opgaveudvalget drøfte, hvem der vil deltage i præsentationen på 
fællesmødet 27. januar 2020, og hvem der vil involvere sig i den kommende 
kommunikationsindsats og støtte op om foreningsdannelsen.  
 
Mødet vil blive afsluttet med en fælles evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.  
 
Programmet for mødet består af følgende elementer:  

 Velkomst ved formand for udvalget, Katja S. Johansen 

 Gennemgang og godkendelse af den samlede aflevering 

 Fremlæggelse på fællesmødet. Hvem vil være med?  

 Kommunikationsindsats efter Kommunalbestyrelsens modtagelse. Hvem vil være med?  

 Hvem vil være med til det forberedende arbejde med foreningsdannelsen?  

 Evaluering af arbejdet i opgaveudvalget 

 Tak for denne gang ved formand for udvalget, Katja S. Johansen 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
Til Opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen:  
 

1. At udvalget drøfter og godkender den samlede aflevering til Kommunalbestyrelsen 
 

2. At udvalget drøfter og beslutter, hvem der vil involvere sig i fremlæggelsen på fællesmødet 
27. januar 2020 
 

3. At udvalget drøfter og beslutter, hvem der vil involvere sig i arbejdet med 
kommunikationsindsatsen og foreningsdannelsen efter Kommunalbestyrelsens modtagelse 
 

4. At udvalget evaluerer arbejdet i opgaveudvalget 
 

 
Tidligere beslutninger: 



 

Side 4 

. 

 

 

Bilag 
 
. 

 


	1 (Åben) Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen, den 16. januar 2010

