
Struktur for brugerråd i Kulturstationen Vanløse  

Formål med Brugerråd i Kulturstationen 

Målet med at etablere Brugerråd i Kulturstationen er at få flere og mere aktive brugere, 
samt mere liv i huset. Det vil vi gøre ved at samarbejde om: 

1) Inddragelse af aktive brugere 
Kulturstationen er et vigtigt lokalt knudepunkt, der er åbent for alle både lokalt og på 
tværs af byen. Brugerinddragelse af aktive og bidragende interessenter er værdiskabende 
og en selvfølge i driften og udviklingen af Kulturstationen.  

2) Ejerskab for et lovligt og bæredygtigt Kulturstationen 
For at sikre at driften er lovlig, økonomisk bæredygtig og bliver koordineret bedst muligt, 
nedsættes der et brugerråd, hvor ansatte og brugere vil drøfte driften af de fysiske 
rammer på faste møder.   

3) Fælles ansvar for gode rammer 
Kulturstationen rummer et bredt udvalg af aktiviteter fra en meget forskellig skare af 
aktører, og udvikling af fællesskab skal ske med alle interessenters behov for øje. 
Brugerrådet skal inddrage potentielle brugere sammen med de eksisterende brugere for 
at styrke at flere bliver aktive og mængden og kvaliteten af gode kulturaktiviteter vokser, 
hvor brugerne koordinerer og inspirerer hinanden. 

4) Orientering, høring og medbestemmelse 
Brugerrådet i Kulturstationen er brugernes organ til orientering om, høring af og 
medbestemmelse i beslutninger, der har afgørende betydning for både den daglige og 
den fremtidige brug af faciliteterne. Ansvaret for økonomi, drift og personale ligger 
stadigt alene hos Kultur V.  

Beslutningsstruktur 

Brugerrådet skal orienteres om sager af strategisk karakter, der har indflydelse på 
organisationen omkring Kulturstationen, strategier og økonomi, som fx: 

• Større forandringer vedrørende Kulturstationen og Kultur V 
• Større strategiske projekter vedrørende Kulturstationen 
• Større forandringer vedrørende budgettet for Kulturstationen 

Brugerrådet skal høres om og når muligt have medbestemmelse på beslutninger, der er 
direkte afgørende for den daglige brug og booking af faciliteterne, som fx: 

• Profil for Kulturstationen 
• Planlægning af hvilke lokaler der skal kunne bruges af hvilke brugergrupper 
• Forbedringer og istandsættelse af Kulturstationen 
• Samdrift og rengøringsplaner for Kulturstationen 

For at de daglige arbejdsgange kan køre smidigt skal mindre daglige beslutninger om 
driften ikke i høring i brugerrådet. Det gælder både for Kultur V, lokaludvalget og andre 
aktive brugere. Det er dog vigtigt, at Brugerrådet orienteres løbende. 

  



Mødefrekvens 

Der afholdes to forskellige typer af møder: 

1) To årlige brugerrådsmøder  
2) En årlig driftsgennemgang 

Brugerrådsmøderne afholdes i perioden september-maj, da langt de fleste aktiviteter i 
huset, ligger i den periode. Mødernes placering planlægges med brugerrådet, men det 
anbefales, at der afholdes et brugerrådsmøde når sæsonen starter i september og et 
brugerrådsmøde efter årsskiftet. Kultur V stiller med en fast gennemgående 
medarbejder, og der vil være en repræsentant fra ledelsen i Kultur V på minimum et af 
møderne årligt.  

Til den årlige driftsgennemgang går brugere og ansatte huset igennem og drøfter 
institutionens tilstand og sammen prioriterer en plan for udbedringer. Det anbefales at 
mødet lægges omkring oktober, hvor der både er et overblik over frie midler for 
indeværende år, og der kan ønskes om midler på næste års budget. 

Derudover skal der igangsættes en samlet indsats for at få flere nye brugere og mere liv i 
huset. Det kan fx være en samlet markedsføring af Skab Kultur og Lokaludvalgets puljer, 
Åbent hus for nye brugere eller generelt større samarbejde og koordinering mellem 
kulturmedarbejdere i Kultur V og sekretariatet i Vanløse Lokaludvalg. 

Deltagere 

Brugerrådet er åbent for alle aktive brugere, der bidrager til Kulturstationen på tværs af 
kulturmedarbejdere, lokaludvalg, faste lejere, ad hoc lejere, folkeoplysende aktiviteter og 
frivillige kulturskabere. Brugerrådet ønskes at have en fast kerne af repræsentanter, hvor 
det forventes, at faste brugere sender den samme repræsentant så ofte som muligt. 
Brugerrådet skal annonceres, så det tiltrækker flest mulige aktive brugere. 

Etablering 

Brugerrådet etableres med opstartende møde d. 1/12/2021 med bred indkaldelse for alle 
aktive brugere. 


