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1 (Åben) Fjerde møde i opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05053 

 

Resumé 
Mødet har til formål at konkretisere og drøfte mulige scenarier for organisering og styreform, 
principper for daglig drift og brug samt økonomisk model for Byens Hus forud for fremlæggelsen på 
stormødet den 7. november. Drøftelsen sker på baggrund af inputs fra stormødet den 7. 
september og på baggrund af inputs fra Telefonfabrikken og de øvrige kultur- og borgerhuse, som 
opgaveudvalget har besøgt. 

 
Baggrund 
Opgaveudvalget har holdt tre ordinære møder og samlet inputs til opgaveløsningen gennem besøg 
på en række kultur- og borgerhuse og gennem et åbent stormøde for nuværende og kommende 
brugere.  
 
På baggrund af de opsamlede inputs vil opgaveudvalget på sit fjerde møde drøfte konkrete 
scenarier for organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt økonomisk model i 
Byens Hus. På baggrund af drøftelserne vil opgaveudvalget udarbejde én eller flere modeller, der 
kan præsenteres på næste stormøde den 7. november. 
 
Mødet afholdes i Kulturhuset Telefonfabrikken, der i mere end 15 år har lagt lokaler til foreninger 
og borgerinitiativer i Gladsaxe Kommune.   
 
Dagsordenen for mødet består af følgende elementer:  
 

 Velkomst ved formand for udvalget, Katja S. Johansen  

 Kort rundvisning og samtale med kulturhusleder Betina Louise Kimergård 

 Præsentation og drøftelse af forskellige scenarier i forhold til organisering og styreform, 
principper for daglig drift og brug samt økonomisk model. 

 Konkretisering af modeller i forhold til organisering og styreform, principper for daglig drift 
og brug samt økonomiske modeller.  

 Drøftelse af stormødet den 7. november og arbejdet med modellerne frem mod dette.  

 Tak for i dag og næste møde v. formand for udvalget, Katja S. Johansen. 
 
Drøftelserne om de mulige scenarier vil tage afsæt i konkrete modeller, der fremlægges på mødet 
og i identifikationen af de ansvarsområder, der måtte være i Byens Hus, herunder for de 
komplekse rum som køkken og faglokaler. 
 

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

1. At udvalget drøfter de præsenterede modeller og på baggrund af disse konkretiserer én 
eller flere modeller for organisering og styreform for Byens Hus  
 

2. At udvalget på baggrund af de præsenterede modeller drøfter og konkretiserer principper 
for daglig drift og brug af Byens Hus  
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3. At udvalget på baggrund af de præsenterede modeller konkretiserer én eller flere modeller 
for en økonomisk model for Byens Hus 
 

4. At udvalget drøfter den fremlæggelse af modellerne, der vil finde sted på næste stormøde 
den 7. november og arbejdet frem imod dette. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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