Skoleleders notat

På 25. år en velfungerende og unik kombination af frivillige aktiviteter og aftenskole.
Huset blev startet i 1986 som et forsøgsprojekt på basis af midler fra Undervisningsministeriet, det såkaldte 10 pkts. program til forsøg og udvikling af folkeoplysning.
Huset kæmpede sig, ved en konstant og opslidende jagt på forsøgs- og projektmidler,
igennem de første år. Kampen resulterede i 1992 i at huset kom på Odense Kommunes
budget. Alle kunne se at ideen var helt rigtig, huset var og er til gavn for rigtig mange
mennesker, der ved at komme der får både et socialt og kulturelt løft.
Huset bruges hver uge af ca. 600 mennesker: deltagere i frivillige aktiviteter, aftenskolekursister, projektdeltagere, medlemmer/deltagere i foreninger/grupper der ”låner” lokaler i
huset + alle dem der kommer et smut i caféen fordi det er et dejligt sted at være, både hvis
man kommer i en gruppe der har været til en aktivitet i lokalområdet (uden for huset), men
også alle dem der kommer for at drikke en kop kaffe, måske spise en ostemad, men især
for at få en snak, der er altid tid til at lytte og vende hverdagens eller den store verdens
problematikker.
Ovenstående viser tydeligt at det er en meget blandet skare der bruger huset. Dette er
medvirkende til at mange utraditionelle kontakter og samarbejder iværksættes, alle er med
til at inspirere og skabe nye sammenhænge.

(Vedlagt liste over brugere af Bolbro Brugerhus).

Huset drives ved hjælp af 2 ansatte:
Daglig leder: Har det overordnede ansvar for husets hverdag. Dvs. sørge for der er trivsel
i cafeen, værkstederne og alle aktiviteterne. Vi plejer at sige at daglig leder skal være en
”blæksprutte” – en god lytter – fuld af humør – en påpasselig pedel – en kreativ
kulturarbejder – en hjertevarm cafémutter – en sand folkeoplyser – en engageret
igangsætter – en dygtig administrator. Den daglige leder er den person der skal kæde det
hele sammen og koordinere alle de frivillige indsatser til et velfungerende hus.
1 person ansat i fleksjob: Har i dagtimerne det daglige ansvar for cafeen herunder
indkøb af, fremstilling af og salg af kaffe, the, ostemadder m.m. Samtidig har han også en
del opgaver af teknisk service karakter.
+ alle de frivillige

Det er min klare overbevisning at huset ikke kan drives uden lønnet arbejde til at
koordinere det frivillige arbejde, altså DOF Paarup Aftenskole kan ikke fortsat drive Bolbro
Brugerhus uden kommunalt tilskud til løn til den daglige leder.
Det kommunale tilskud udgør for 2011 ca. 499.000 kr., ved besparelser og øget brugerbetaling, mener vi selv at kunne finde ca. 100.000 kr. på budgettet for 2012 og frem. En
besparelse på ca. 20%, som vi betragter som værende stor, det vil gøre ”ondt”, men vi
mener det kan lade sig gøre. En større beskæring af tilskuddet vil være en ”dødsdom”
over et fantastisk hus, der betyder rigtig meget for mange-mange mennesker i et belastet
lokalsamfund.
DOF Paarup Aftenskole læser ca. 2200 undervisningstimer om året i Bolbro Brugerhus.
Aftenskolen bliver i lokaletilskuddet fratrukket ca. 50.000 kr. for disse timer. Hvis de 2200
timer blev læst i skolens lejede lokaler ville det betyde et berettiget lokaletilskud på ca.
200.000 kr. om året, altså alt i alt en kommunal udgift på 250.000 kr. hvis det værste skulle
ske – nedlægning af Bolbro Brugerhus i DOF Paarup Aftenskoles regi.
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