Vedtægter for Brugerrådet for Multihuset og Holbæk Fælled
§ 1. Navn og Hjemsted
”Brugerrådet for Multihuset og Holbæk Fælled” har hjemsted på Holbæk Fælled, Arenavej
1, 4300 Holbæk.
§ 2. Formål
Der er to selvstændige formål
a) drift af Multihuset, shelters og andre bebyggelser (adgangs- og benyttelsesforhold)
b) anvendelse af arealerne på Holbæk Fælled (benyttelse af arenaen, fodboldbanerne, søer, veje og stier mv.)
Multihuset skal give borgere i Holbæk kommune mulighed for at involvere sig i fritidslivet.
Multihuset skal herudover rumme flere kommunale aktiviteter. Multihuset skal tilbyde
rammerne for, at den brede, folkelige aktivitetsudfoldelse for alle grupper, uanset alder,
køn og etnisk baggrund, kan komme til udtryk på ét sted, og at man her møder aktiviteter
på kryds og tværs af interesser. Multihuset skal være et kraftcenter, der kan rumme mange forskellige aktiviteter under samme tag til fælles inspiration og glæde.
Multihuset skal være aktørernes egen arena, hvor det frivillige foreningsliv som udgangspunkt er den bærende drivkraft.
§ 3. Brugere
Kernebrugere er frivillige foreninger, kommunale institutioner og offentligt støttede organisationer, som opfylder Folkeoplysningslovens formål og vedtægter, som arbejder for
• almenhedens brug
• organisationer og foreningers og institutioner brug
§ 4. Funktion
Multihuset er indrettet således, at lokalerne er fleksible og anvendelige til at kunne rumme
mange kulturrelaterede aktiviteter og at faciliteterne grundlæggende er baseret på funktionen og aktiviteten. Multihuset skal kunne anvendes til løbende faste aktiviteter, såvel som
enkeltstående arrangementer.
§ 5. Brugerrådet
Multihusets brugerråd er brugernes koordinerende og rådgivende råd med udtaleret over
for Holbæk kommune. Brugerrådet udarbejder retningslinjer for brugen af Multihuset, shelters og andre bebyggelser – (husregler), samt koordination af anvendelsen af arealerne
mv. på Holbæk Fælled, herunder arenaen, fodboldbanerne, søerne, vejene og stierne og
adfærdsreglerne for de forskellige dele af Holbæk Fælled.
Brugerrådet står for administrationen af elektronisk kalender der viser benyttelsen af Multihusets lokaler. Den elektroniske kalender skal kunne ses på Holbæk Kommunes hjemmeside og eventuel med et link fra Multihusets egen hjemmeside. Multihusets retningslinjer
(husreglerne) skal ligeledes fremgå af Holbæk Kommunes hjemmeside og eventuel med
et link fra Multihusets egen hjemmeside.
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Brugerrådet er samtidig et udviklingsforum der står for koordination af løbende brugerinteresser – praktisk konfliktløsning for fælledens anvendelse i overensstemmelse med fredningen og de fremtidige plejeplaner.
Brugerrådet administrerer i samarbejde med kommunens tilsynsførende overholdelse af
fastsatte retningslinjer (husreglerne) og administration af Multihusets nøglesystem.
Brugerrådet består af 1 repræsentant fra hver af de foreninger, som løbende benytter fælledens arealer og/eller anvender selve Multihuset, shelters og andre bebyggelser. Disse
medlemmer suppleres med repræsentanter for de uorganiserede brugere (Danmarks Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet, Grønt Råd og Fælledforeningen)
Brugerrådets medlemmer udpeges af de respektive foreninger, organisationer og institutioner, således som de selv ønsker det. Hver repræsentant supplerer sig selv ved frafald.
Optagelse i Brugerrådet opnås ved henvendelse til - og efterfølgende godkendelse i - Brugerrådet. Kommunens tilsynsførende deltager i Brugerrådets møder.
Forretningsudvalg består af formand, næstformand og sekretær.
Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden og afholder minimum 2-4 årlige møder.
Mindst et af Brugerrådets årlige møder skal afholdes som et åbent møde hvor alle brugere
kan deltage. Mødet betegnes som Multihusets årsmødet og annonceres offentligt.
Dagsorden og referat til Brugerrådets møder + årsmøde offentliggøres på kommunens
hjemmeside og eventuel egen hjemmeside. Dagsorden skal offentliggøres senest 5 hverdage for mødets afholdelse.
Dagsordenen for årsmødet skal minimum indeholde beretning, økonomi. Brugerrådet
konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet med formand, næstformand og sekretær, som
fungerer som Forretningsudvalg.
Formand, næstformand og sekretær vælges for 2 år – og skal være foreningsrepræsentanter.
• Forretningsudvalget varetager brugernes interesser i det daglige.
• Forretningsudvalget skal arbejde for at de principper hvorefter Multihuset og Holbæk Fælled drives respekteret.
• Forretningsudvalget kan supplere sig med arbejdsgrupper mellem årsmøderne, såfremt der er behov herfor. Sådanne arbejdsgrupper kan består af andre medlemmer
af Brugerrådet og/eller Holbæk Kommunes tilsynsførende og refererer til Forretningsudvalget
§ 6. Drift
Holbæk Kommune har afsat et kommunalt budget til driften, herunder, forsikring, el, vand,
varme, rengøring og vedligeholdelse af drift af Multihuset, shelters og andre bebyggelser
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Driftsbudgettet administreres af Holbæk Kommunes tilsynsførende i dialog med det af brugerrådet nedsatte Forretningsudvalg.
§ 7. Rettigheder og Pligter
Brugerrådet er et rådgivende organ overfor Holbæk Kommune. Daglig koordination sker
mellem Holbæk Kommunes tilsynsførende i dialog med det af Brugerrådet nedsatte Forretningsudvalg.
Brugerrådet indgår i forpligtende dialog med kommunen omkring anvendelse af lokalerne
og arealer på Holbæk Fælled.
Multihuset stiller herefter lokaler og faciliteter til rådighed for - såvel Brugerrådets medlemmer, som øvrige brugere fra foreningslivet - som har pligt til at efterleve gældende ordensregler for stedet.
§ 8. Vedtægtsændringer
Ændring i disse vedtægter kan kun finde sted, hvis mindst 2/3 af Brugerrådets fremmødte
medlemmer stemmer herfor. Hver forening har maksimalt 1 stemme ved afstemning
Vedtægtsændringer kan kun finde sted med Holbæk Kommunes accept.

Eventuelle klager over anvendelse af Multihuset og Holbæk Fælled rettes til Holbæk
Kommune og forelægges det af Brugerrådet nedsatte Forretningsudvalg til udtalelse. Et medlem at Brugerrådet, som ikke får støtte for sin klage i Forretningsudvalget, har ret til at få indhentet en udtalelse fra det samlede Brugerråd.
Godkendt på mødet den 24. november 2011 i Multihuset på Holbæk Fælled.

