Årsberetning fra Borgerhuset Stationen 2010
Året der gik
2009 var året hvor Borgerhuset Stationen prøvede at være i drift et helt år. 2009 blev et år
hvor Borgerhuset fik fundet sine ben at står på både hvad angår servicering af alle husets
brugere, men også året hvor vi med udadrettede arrangementer fik mange nye ”venner”
både i form af gæster til de enkelte arrangementer men også i form af nye samarbejdspartnere. I den forbindelse vil vi fra Borgerhuset Stationen takke musikforeningen Brimer,
de unge fra BrandBar, bordfodbolddrengene, kulturkonsulenterne fra Kulturforvaltningen
og alle vores øvrige samarbejdspartnere for et inspirerende, positivt og godt samarbejde.
Disse aktører har været med til at gøre Borgerhuset til et aktuelt og levende borgerhus.
2009 bød også på en række bygningsmæssige forandringer herunder opsætning af ekstra
lyddæmpende væg i øvelokalet, reparation af gulvet i Café- Stationen, udbedring af kloakproblemer og forskellige tilgængeligheds løsninger.
Borgerhuset Stationen indkøbte i 2009 nyt klaver og musikanlæg til Salen ligesom der i
slutningen af året blev indkøbt udendørs overdækket scene. Endelig indkøbte Stationen
også et scenelys system. Borgerhuset er således i stand til at afvikle solide og velfungerende inde- og udendørs musik arrangementer. Endelig modtog Borgerhuset en donation
fra Viborg Ungdomsråd, i form af et trommesæt og et bord - bænkesæt skænket af Medborgerhusets Venner. Trommesættet er givet som betaling for unge i Viborgs brug af Stationens øvelokale, for på den måde at understøtte unges muligheder for at give sig i kast
med musiske aktiviteter.
Generalforsamlingen
2009 var også året hvor Borgerhuset afholdte sin første generalforsamling og huset fik
dermed sin første valgte bestyrelse. Af vedtægten for den selvejende institution Borgerhuset Stationen fremgår det at bestyrelsen er sammensat af udpegede repræsentanter fra
Viborg Kommunes kulturudvalg, Ældre Rådet, Ungdomsrådet, Medborgerhusforeningen
og 2 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen. Endelig blev der også valgt 2
suppleanter.
Generalforsamlingen blev afholdt den 24. marts ’09, og indeholdt udover valg til bestyrelsen en beretning og fremlæggelse af regnskab og budget.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2009 bestået af:
Karl Thaagaard Andreasen, formand (udpeget af Ældrerådet)
Ismail Hussain, næstformand (valgt på generalforsamlingen)
Kenneth Gaardsdal (udpeget af Ungdomsrådet)
Armin Vakili (udpeget af kulturudvalget)
Astrid Lønstrup Nepper (udpeget af kulturudvalget)
Bjarne Ingvardsen (udpeget af Medborgerhusforeningen)
Poul Erik Heegaard (valgt på generalforsamlingen)
Karl Engelbrecht. (tilforordnet)
Suppleanter:
Bjarne Sønderby (valgt på generalforsamlingen)

Leo Ulsøe Johansen (valgt på generalforsamlingen)
Ansatte
Borgerhuset Stationen havde i 2009, 3 fuldtidslønnede, 1 deltidslønnet, 2 praktikanter og 2
frivillige. Ansatte og frivillige varetager, udover administrative opgave, en række driftsmæssige opgaver, herunder servicering af husets brugere samt rengørings- og vedligeholdelsesmæssige opgaver. Endelig varetages planlægning og gennemførelse af husets
udadrettede aktiviteter ligeledes af ansatte og frivillige.
Aktiviteter
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. Stationen er således i 2009 blevet anvendt til borgermøder, konferencer, patientuddannelse, kurser, informationsmøder, generalforsamlinger, udvalgsmøder, koncerter,
ungdomsarrangementer, øveaftner, og mange forskellige foreningsbårne aktiviteter.
I 2009 dannede Borgerhuset Stationen ramme om følgende udadrettede aktiviteter; 16
frokostkoncerter, Salsakoncert med den cubanske trup Havana Rumba, koncert med Viborg Mandskor, musik til juleaftenarrangement, 3 Jam aftner og 3 koncerter arrangeret af
musikforeningen Brimer. 5 BrandBar arrangementer samt Borgerhusets Stationens 1 års
fødselsdagsfest og 1 jazz koncert på Vægtertorvet.
Udover ovenstående aktiviteter har Borgerhuset Stationen og Café-Stationen i samarbejde
med Børne Kultur Samrådet, Viborg Kommune og pædagogstuderende fra VIA University
College, afholdt Kulturnat ’09, i og udenfor Borgerhuset Stationen. Ligesom Borgerhuset
Stationen i samarbejde med Børnekultursamrådet og Café Stationen afviklede Jule-KøbeBytte- Sælge dag. Begge arrangementer blev særdeles velbesøgte og det er hensigten at
fortsætte det gode samarbejde med ovenstående aktører.
Hvad angår antallet af brugere af huset samt belægningen af Borgerhuset Stationens lokaler har 2009 set ud som følger: Loftet: 304 timer, Lokale 1: 183 timer, Lokale 2: 56,5 timer,
Lokale 3: 607,5 timer, Lokale 4: 704,5 timer, Lokale 5: 397 timer, Lokale 6: 396,5 timer,
Lokale 7: 443,5 timer og Salen: 915,5 timer. I alt havde Borgerhuset Stationens en belægning på lokaler svarende til 4008,5 timer i 2009.
Belægningen af Stationens lokaler var i 2008, i perioden 1. april - 31. december 2008: Lokale 1: 61 timer, Lokale 2: 33 timer, Lokale 3: 316 timer, Lokale 4: 369 timer, Lokale 5:
244,5 timer, Lokale 6: 233 timer, Lokale 7: 226 timer og Salen: 321 timer. I alt havde Borgerhuset Stationens en belægning på lokaler svarende til c. 1804 timer i 2008.
Ovenstående beregninger er opgjort ved en ny metode, som tager højde for fejl som var
indeholdt i 2008 opgjorte timebelægning, der ved en fejltælling i vores bookingsystem blev
opgjort til 4271,5 timer. Det korrekte tal var 1804 timer. Vi har for at kunne sammenligne
2008 med 2009 valgt følgende beregningsmodel for 2008:
1804 / 3 = 601 timer/kvartal estimeret for hele år 2008: 4 x 601 = 2404 timer.

Borgerhuset havde i 2009 således en fremgang i belægning målt i timer på ca. 1603,5 timer svarende til en fremgang målt i procent på ca.67 %.
Ved opgørelse af antal unikke brugere af Stationen var der den 31.12.2009 registreret 227
forskellige foreninger, klubber, grupper og kommunale afdelinger. Ved udgangen af 2008
var tallet 137. Borgerhuset har således en fremgang i antallet af unikke brugere (foreninger, klubber, grupper og kommunale afdelinger) på ca. 65 % i 2009.

