
Input fra mødet: 

 

Mere liv 

 Stort engagement fra Vanløseborgerne, som vi skal værne om og dyrke. Værtskab er vigtigt. 

 Caféen må gerne være mere åben, ikke kun ved arrangementer. Målet er at have liv i huset det 

meste af dagen og aftenen. 

 Aktiviteter for åbne døre ligesom biblioteket – gerne i kulturhuset – åben café? 

 Kulturstationen skal være et hverdagsrum ikke kun i weekenden 

 Stairway er en ny spiller i Vanløse, og vil gerne være med som kulturskaber og en del af 

fællesskabet. Kulturstationen kunne være en stor fælles platform, hvor der er flere spillere med, 

hvor mange aktører kan være med om ejerskabet. 

 Vi skal skabe grobund for samarbejde på tværs af private, offentlige, frivillige og professionelle 

Lokaler 

 Der opleves at der ofte er mangel på personale. Særligt praktisk og teknisk hjælp. 

 Kunne Oasen påtage sig flere opgaver if. med forpagtningen? 

 Der er sket en forbedring med Ejendomsdrift- og Service i den sidste tid, som er blevet meget bedre 

 Nogle brugere synes, at der er for mange mødelokaler og for få kreative rammer 

Booking 

 Det er for let at lave dobbeltbookinger på tværs af Bookbyen og foreningsportalen 

 Mere fleksibilitet, hvor det gør stor forskel, så man fx som privat lejer ikke skal lægge 80.000 på én 

gang for at lave holdaktiviteter for helt år 

Synlighed og kommunikation 

 Synlighed, så borgerne ved hvad de har af muligheder og hvad man kan. Fx at man kan søge via 

Skab Kultur om at få gratis lokaler. 

 Kan man få rådgivning om hvordan man bedst gør ting? Andre end Kultur V? Kan det være frivillige 

der vil hjælpe hinanden? 

 Hvordan kan man få mere ud om arrangementer og muligheder. Kan Kulturstationen hjælpe med 

at promovere det indhold der er fx foreninger? 

 En årlig foreningsdag hvor man kan møde alle.  

Inddragelse 

 Behov for to former for inddragelse: De fysiske rammer og indholdet 

 Indhold: Kan man have en overordnet koordinationsgruppe og specifikke grupper om fx 

børnekultur? Der er et ønske om timer fra Kultur V til at koordinere det eller facilitere at det 

kommer op at stå. 

 Lige meget om det er brugerinddragelse eller netværk, så skal målet være at få mere liv i huset. 

 En brugerbestyrelse kan noget nært 

 Det er vigtigt at blive hørt, når der er konkrete problemstillinger det gør det svært at bruge 

kulturstationen til sin aktivitet. Det kan være nye pristakster eller praktiske ting der sjældent virker. 

 Vi skal ikke have netværk for netværkets skyld, man skal finde en fornuftig kadence 

 Møderne skal føles relevante, og man skal være bevidste om, hvad man mødes omkring 

 Brugerne skal sætte hinanden i stævne, så man bliver klogere på hinanden. 

 Foreningens dag med en fælles indsats med spisning i Oasen og musik i Staiway måske?  

 Netværk skal være givtigt for kommercielle, fordi det koster løn at deltage. Synergi og nye projekter 

kan være et vigtigt output. 



 Delte holdninger om hvor lidt og hvor meget – fra 1 gang om året til brugernes dag til 2. eller 4. 

gange om året a la brugerbestyrelse i idræt. Nogle mener, at 2 møder årligt ville være passende for 

at det ikke er spild af tid, men også er hyppigt nok 

Andet 

 Det er fint at man prioriterer det folkeoplysende, men der er også brug for private ildsjæle. Det kan 

blandt andet give en høj kvalitet af indhold. 

 


