Referat
Emne/udvalg

Brugerrådsmøde

Mødested

Mantziusgården i køkkenet v/foyeren

Mødedato

11. marts 2019

Mødetidspunkt

Kl. 17:00 – 18:30

Medlemmer

Deltog:
Birkerød fritidsskole, Limenas, Værkstederne v/ Tine Riegels og Britta
Kjærulff
Deltog ikke:
Bridgeklubben, FOF, AOF, Cavalius, Skakklubben, Birkam, Sjællandske
Vokal Ensemble, Ny musik, Rudersdal Teater

Kommunal
bestyrelsen

Jens Darket

Lokalebooking

Aaf Bjørnvad

Mantziusgården

Mads Riishede, Pernille Vedsted (referent)

1. Velkomst
2. Generel info
Mads fortalte om årets program, og om nye tiltag på børne- og ungeområdet.
Kulturnatten bliver med børnetema, og Mantzius for Børn vil gerne lave noget i
samarbejde med værkstederne (keramik og grafik).
Øvelokaler i Performancehuset er ved at blive etableret og snart klar. Betyder
forhåbentlig endnu flere unge på Mantzius.
Der er udfordringer med utætheder i loftet i foyeren. Et større reparationsprojekt
forventes i sommeren 2019 eller 2020.
Billedskolen er organisatorisk flyttet ind under Musikskolen og har fået lokale i det gamle
lokale 1.2.
Lydfest har fået et lokale på 2. sal i Rektorfløjen.
Rygeområder indført, men fungerer ikke optimalt endnu.
3. Virksomhedsplan (vedlagt)
Ingen spørgsmål eller kommentarer til denne.
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4. Lokalefordeling (eftersendes)
Ny lokalefordelingsoversigt blev uddelt, da der var fejl i den udsendte. Den korrekte
eftersendes sammen med referatet.
Gigtskolen er begyndt at bruge lokaler på Mantzius. Deres ønsker konflikter med
Fritidsskolen. Aaf og Lena forsøger at løse dette sammen med Gigtskolen. Aaf sender
kontaktoplysninger til Pernille, så de bliver inviteret med på efterfølgende møder.
5. Forslag til nye tiltag/indsatsområder
6. Emner og forslag i øvrigt fra brugerne
Punkt 5 og 6 blev slået sammen. Ingen punkter.
Eventuelt
Rengøring i keramiklokalet er ikke særlig god. Støv der indåndes og slæbes rundt. Mads tager
det med på rengøringsmøde om 14 dage. Toiletter i værkstedsfløjen bruges meget mere end
før og rengøringen er ikke fulgt med. Sæbedispenser mangler altid sæbe.
Skilt med Vævestuen skal fjernes fra Værkstedsfløjen.
Grafikværkstedet har ønsker til nyt inventar.
- Ny filt til pressen.
- Belysningsboks.
Britta kigger på hvad det koster, og sender ønsker til Pernille.
Lørdag den 2/3 var der iskoldt. Det er der desværre ikke noget at gøre, da Mantzius ikke har
bemanding på i weekenden.
Der ønskes et lille cykelstativ foran værkstedsfløjen.
Det opleves at stole bliver stjålet når de står på gangen.
Skulptur i græsplænen. Er blevet til et hundetoilet og gør græsslåning svært. Mads kunne
fortælle at det er meget bevidst at den er placeret der. Og smag og behag er jo forskellig.
Planen er at der skal komme flere skulpturer.
Lena foreslog at den kom med på skulptur-turen på Kulturnatten.
Britta efterlyste lidt mere dekoration i foyeren. Mads fortalte hvad vores tanker er omkring
udsmykning af foyeren og hvorfor den ser ud som den gør.
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