Brugerrådets beretning 2011

Dette er den sjette generalforsamling i Brugerforeningens historie. Det er den første efter
vedtagelsen af nye vedtægter og det er min første som formand for Brugerrådet.
Brugerrådet kan se tilbage på et år, hvor der har været en stigning i antal medlemmer i
Brugerforeningen. Bl. a. er pensionistforeningen vendt tilbage hertil og det er meget
glædeligt.
Brugerrådet har i løbet af det forgangne år afholdt to arrangementer. Som noget nyt
arrangerede vi i samarbejde med Ungdomsskolen og Biblioteket en ungdomsfest. Festen var
rettet mod 7.-9. klasse elever, en gruppe, som der ellers ikke sker meget for her i området.
Tilslutningen var da også rigtig flot, idet 100 unge mennesker købte billet og havde en festlig
aften med musik, sodavand og hygge.
For anden gang holdt vi kulturcentrets fødselsdag efter samme koncept som året før. Denne
gang var tilslutningen både fra publikum, Brugerforening og Brugerrådet noget mindre end
det første år. Trods alt en hyggelig aften, med omkring 100 publikummer og tilsvarende antal
optrædende. Aftenen sluttede på allerbedste vis med masser af dans.
Sidste år blev der som sagt lavet nye vedtægter og der indebar en omrokering i Brugerrådet.
Nu er der fem frit-valgte medlemmer og ingen faste medlemmer. Vi har skullet finde en ny
måde at arbejde på og finde ud af, hvad der var meningen med det nye Brugerråd. Vi var jo
enige om, at det ikke længere var Brugerrådets opgave at tage stilling til små driftsmæssige
problemstillinger. Det var slut med at snakke gardiner, træk under dørene osv. NU skulle vi
til at tage fat på de store linjer. Hvad skal/kan vi bruge Huset til, hvordan får vi tiltrukket
nye brugere og hvad er vores mål egentlig? Vi har tidligere udtalt i en beretning, at vi skulle
arbejde hen imod at blive KULTURHUSET i Mariagerfjord Kommune. Alt dette skulle vi til at
tage fat på, men jeg står her nu og kan konstatere at så let er det altså heller ikke. Vi har
fået et nyt, mindre Brugerråd. Det skulle have været platformen for de store visioner. Fakta
er at det har været svært at få løbet Brugerrådet i gang. Der er nu fem medlemmer, og det
kunne jo være fint, men det er måske lidt for lidt, for at holde motivationen oppe. Det er
noget af det vi skal overveje fremover. Der skal så lidt til, for at der kun sidder 3
-4 stykker til et møde. Det kræver også en stor indsats, at få byttet rundt på
rollefordelingen og få fundet en ny måde ar arbejde sammen på. Det tager tid, men jeg er
sikker på at det nok skal komme.

Noget andet som er kommet rigtig frem i lyset i forbindelse med de tidligere nævnte
arrangementer, er forholdet mellem frivillige foreninger og kommunale institutioner. Jeg har
ikke tænkt så meget over det før. For mig er det helt naturligt at arbejde i det frivillige felt.
Men der hvor det bliver svært er når vi blander tingene, og det er jo det, det her samarbejde
går ud på. Hanne og Lars tog initiativ til ungdomsfesten og valgte at lægge den fredagen før
efterårsferien. Jeg ville gerne have haft det en anden fredag, for skoleorkestret skulle til
Spanien lige nøjagtig den fredag, og så var både alle mine frivillige hjælpere, mange unge i
målgruppen og jeg selv altså ikke tilstede i Hadsund til festen. Efterfølgende evaluerer vi
festen. Det har været en succes. Der har været 100 gæster. Ingen tvivl om det. Jamen det
var da dejligt, så skal vi jo bare finde en dato til næste år. Nej det skal vi ikke, for det kan
hverken biblioteket eller Ungdomsskolen finde timer til. Det er bare et eksempel på de
udfordringer vi har, når vi snakker samarbejde i Brugerforeningen.
Noget af det som er blevet rigtig godt er KulturCentrets hjemmeside. Den er overdraget til
Biblioteket, og det er helt og holdent Hannes fortjeneste at den er kommet til at fungere.
Det var et stort hængeparti, hun der har fået rettet op på
Mht. KulturCafeen, så er tingene nu ved at falde på plads. Hamoud har fået en ny kontrakt, og
hverdagen ser ud til at fungere både for Cafeen og for Hamoud. Det ser også ud til at
Spillestedet Frikvarteret er ved at få rigtig god vind i sejlene med deres arrangementer.
Biografen har valgt at satse på frivillig arbejdskraft og det ser ud til at den nye bestyrelse
har fået fat i den rigtige ende, og dermed er med til at skabe masser af aktivitet og positiv
omtale, til glæde for dem selv, selvfølgelig, men også til glæde for resten af huset.
Hvad skal der ske fremadrettet? Jeg har stadig en drøm om at Hadsund KulturCenter skal
være samlingspunkt for kulturlivet i Hadsund og omegn, og omegn måtte gerne blive hele
Mariagerfjord Kommune. Det kræver at Brugerrådet finder fælles fodslag og at de personer,
som vælges ind i Brugerrådet har lyst til at gøre en forskel. Det er så nemt som ingenting at
sidde i Brugerrådet og bare sidde der, men det kræver både lyst, engagement og mod, hvis vi
skal mere end det vi plejer at gøre. Det er vigtigt at pointere at det ikke er Brugerrådet der
skal en hel masse; vi skal skabe rammerne for samarbejdet foreningerne i mellem, så der
opstår en mulighed for at gøre mere, end hvis man er alene om det hele. Sidste år på
generalforsamlingen efterlyste Ældresagen samarbejdspartnere til arrangementer, men jeg
tror ikke de fik nogen.
Det vil være Brugerrådets fornemmeste opgave at varetage både de kommunale
institutioners interesser, beboernes, foreningernes og de eksterne brugeres ønsker og behov
i forhold til samarbejde og i forhold til Mariagerfjord Kommune.
Jeg vil gerne sige tak til Brugerrådet for et godt samarbejde, tak for indsatsen til de
medlemmer som går af i aften. En særlig tak til Jytte, som har varetaget kassererjobbet
særdeles godt, men det kommer du selv ind på senere. Tak til Hanne og biblioteket for at
varetage sekretærfunktionen og tak til Mariagerfjord Kommune for et godt samarbejde
Formand Karin Bodilsen

