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Årsberetning fra Borgerhuset Stationen 2014
Året der gik
2014 blev et år hvor Borgerhuset Stationen igen brugte mange ressourcer på at gøre vores og Viborg Kommunes første socialøkonomiske café til en økonomisk sund virksomhed.
Brændpunktet kom ud af 2013 med et underskud på 700.000.- kr. hvilket derfor krævede
at vi i 2014 måtte afskedige 2 fleksjobansatte og derefter drifte med 4 fleksjobansatte og
en daglig leder af caféen. Takket være en stor og vedholdende indsats fra caféens medarbejdere lykkedes det at vende økonomien således at Brændpunktets årsresultat for 2014
blev et flot overskud på: 165.541.- kr. og samlet nedbringelse af gælden med caféen har
nu nedbragt sin gæld med 275.541.- kr. da vi i 2014 fik udbetalt refusioner vedrørende
budgetår 2013. fremadrettet 541.459.-. Et MEGET flot resultat.
Fremadrettet er indsatsområdet for caféen et øget fokus på den sociale dimension i den
socialøkonomiske virksomhed. Vi vil således, af hensyn til de ansatte og ”stående på” en
sund økonomi, udvide antallet af ansatte, således der også skabes en fornuftig balance i
arbejdsopgaver og arbejdsmængde.
I forlængelse af de erfaringer og den indsats BS har gjort sig i forbindelse med arbejdsmarkedsudsatte borgere og som en økonomisk støtte til den socialøkonomiske café er BS
og Brændpunktet i 2014 blevet anden aktør. Således har BS og BP løbende 9 ledige fleksjobgodkendte i 6 mdrs. Borgerne i forløb får kvalificeret deres arbejdsmarkedsparathed og
ved opgørelse foretaget af Viborg Kommunes Fleksjobteam har indsatsen som anden aktør medført at over 40 % af de borgere vi har haft i forløb er endt i job.
Bs er en institution med beskedne 4 ordinært ansatte hvoraf tre er fuldtidsansatte og en
ansat 30 timer/uge. Derfor er det vores oplevelse at vores ressourcer er udnyttet fuldt ud
(og i perioder langt over normeringen). Vi er derfor dybt afhængige af frivillige både i BS
men også i caféen. Dem vil vi gerne takke for en uegennyttig og vigtig indsats ind i vores
opgaveløsninger.
Det har været et spændende år hvor opgaven var at finde en drifte økonomisk forsvarligt
samtid med at vi stræber efter at løfte de mange forskellige skånehensyn vores medarbejdere har. Ikke desto mindre havde vi den store glæde at få en fornem fra Fagforeningen
FOA som i forbindelse med kampagnen ”Godt Arbejde” hylde Brændpunktet for dens gode
arbejdsvilkår.
Ved udgangen af 2014 og med konservative omsætningsforventninger til 2015, er det vores vurdering at Brændpunktets økonomiske situation fremadrettet vil være solid og at vores fokusområde fremadrettet vil være af mere social karakter, da den store medarbejdermæssige indsats i 2014 ikke fuldt ud balancere med vores socialøkonomiske værdiggrundlag.
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Andre aktiviteter
BS har i 2014, været involveret i en række spændende samarbejdsprojekter her kan nævnes:
• Snapstings.
• Vibstock ’14
• Levende Ungekultur i Kulturregion Østjysk Vækstbånd
• Virksomhedssandkasse et samarbejde mellem Viborgegnens Erhvervsråd og 3 Sal.
• Barselscafé i samarbejde med LOF

Levende Ungekultur i Kulturregionalt samarbejde.
Levende ungeprojektet optog i 2014 en stor del af vores virke. Indsatsområdet lokalt var
kendetegnet ved afviklingen af 4 Tryouts på Paletten, Stænderstøj i forbindelse med
Snapstinget og Vibstock 2014. Herudover var Viborg vært for Camp 3 i kulturskaberuddannelse hvor 20 unge deltog i en uddannelsesweekend i Borgerhuset og i Vestas hallerne.
3. sal - en projektplatform for unge i Viborg Kommune.
3.sal er en åben projektplatform for unge i Viborg Kommune. Vi har i 2014 arbejdet med at
definere arbejdsmetoder, at udbrede kendskabet til platformen og selvfølgelig at skabe
flow i form af unge mennesker og grupper, der benytter sig af de ressourcer, vi råder over.
Siden januar 2014 har fire grupper etableret sig hos os, vi har støttet, afholdt eller deltaget
i 22 unikke arrangementer og projekter og skabt samarbejder til en lang række aktører og
institutioner i kommunen.
Løbende har vi arbejdet med at indrette de fysiske rammer og at inddrage brugerne i konkrete beslutninger. Vi vil støt øge graden af selvstyring på platformen gennem større ejerskab og ansvar hos de unge.
Samarbejdet med tre andre byer i Østjysk Vækstbånd har betydet Kulturskaber-kursister
på platformen og et positivt kendskab til 3.sal uden for kommunegrænsen. Indenfor kommunegrænsen holder vi os orienteret om hvad der foregår og om hvilke snitflader det kunne komme både os og vores kolleger i byen til gode.

Grobund
BS indgik i 2013 en samarbejdsaftale med Viborg kommunes kulturudvalg, Paletten, Student House 111 og Viborg Musikskole om etableringen af et Band Akademi som tilbyder
en særlig vækstlagsstøtte til unge musikere i Viborg Kommune. Akademiet har til huse i
Student House.
Grobund havde i 2014 26 medlemmer og 6 mands i forløb.

Kulturleder forum
BS daglige leder har i 2014 deltaget i alle afholdt Kulturleder fora, et forum hvor ledere for
kommunens kulturtilbud mødes og drøfter kommunens fremadrettede strategier og indsatser.
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Borgerhusets kerneopgave
Med udgangspunkt i Stationens formål:
”Huset skal tilbyde fleksible rammer til at udøve spontane aktiviteter og
dyrke mere specifikke interesser og fællesskaber af almen kulturel karakter”,
har vi tilstræbt, at skabe hyggelige og funktionelle rammer for den enkelte borgers-, foreningers- og gruppers- aktive udøvelse og deltagelse i kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter.

Kulturelle arrangementer i huset.
I 2014 dannede Borgerhuset Stationen og Brændpunktet ramme om 48 kulturelle aktiviteter i Brændpunktet (se liste)

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt den 26. marts 2014, og indeholdt udover valg til bestyrelsen en beretning og fremlæggelse af regnskab og budget.

Bestyrelsen
Bestyrelsen bestod af 2 politisk udpegede repræsentanter fra Viborg, 1 udpeget af Ældre
Rådet, 1 udpeget af Ungdomsrådet og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen og en kommunalt tilforordnet. Bestyrelsen suppleres af 2 suppleanter.
Bestyrelsen har i 2014 bestået af:
Karl Thaagaard Andreasen, formand
Ernst Greve (valgt på generalforsamlingen)
Eva Pinnerup, (udpeget af kulturudvalget)
Mathias Nyberg Grønne (udpeget af Ungdomsrådet)
Anny Larsen (udpeget af ældrerådet)
Peter Jarly (udpeget af kulturudvalget)
Anders Bolt Mikkelsen, næstformand (valgt på generalforsamlingen)
Karl Engelbrecht. (tilforordnet)
Suppleanter:
Jette Norup (Suppleant)
Poul Erik Heegaard (suppleant)

Lokalebelægning
Vi oplevede i 2014 et mindre fald i lokalebelægningsprocenten. Dette tilskrives åbningen af
Sundhedscentret Toldboden og at Viborg Hovedbibliotek udvidende deres mødelokalefaciliteter.
Vi har i skrivende stund oplevet at ovenstående udvikling igen er vendt og forventer at
2015 igen bliver et år med en belægning svarende til 4.500 - 5000 bookede timer/år. Denne vurdering bygger på at vores belægning i januar og februar mdr. 2015 er steget med
ca. 15 % set i forhold til samme mdr. i 2014.
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2014 belægningsgrad målt i timer.

Lokale1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4 Lokale 5 Lokale 6 Lokale 7 Salen

I alt

1. kvartal

149

17

305,75

229,5

2. kvartal

97

31,5

140

119,5

53,25

70,75

41,75 168,5 722,25

3. kvartal

137,75

81

120

104

69,25

65,5

60,75 114,5 752,75

4. kvartal

218

158

167

146,75

114

103

103,5 186,5 1196,8

601,75

287,5

732,75

599,75

378,5

518,5

346,25 723,8 4188,8

I alt

142 279,25

140,25 254,3

1517

2013 belægningsgrad målt i timer.

Lokale1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4 Lokale 5 Lokale 6 Lokale 7 Salen
1. kvartal

142,25

28,75

188

233

119 235,25

2. kvartal

114,25

54

223,5

231,5

95,75 159,75

3. kvartal

96

3,5

63,75

120

4. kvartal

131,75

39

176

188

I alt

484,25

125,25

651,25

772,5

37,25

I alt

146,25 260,3 1352,8
122,25

244

1245

88,25

65 144,5 618,25

132,75 178,75

119 283,3 1248,5

384,75

662

452,5

932 4464,5

Ansatte
Borgerhuset Stationen havde i 2014, 3 fuldtidslønnede og 1 fleksjobansat. Udover de ordinære ansættelser har BS i samme periode haft, 2 personer i virksomhedspraktik og 1 personer i fodlænkeordning. Ovenstående personer varetager en række driftsmæssige opgaver, herunder servicering af husets brugere, rengørings- og vedligeholdelsesmæssige opgaver samt administrative opgaver og projektering og afvikling af Borgerhuset Stationens
udadrettede kulturelle aktiviteter.
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