MED PÅ EN LYTTER…
En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

Formål
■ Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt.
■ Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets brugere med i
udviklingen af KulturCosmos.

Metode
■ Undersøgelsen er baseret på et online spørgeskema med åbne spørgsmål.
Undersøgelsen ligger på den måde mellem den kvalitative og kvantitative
undersøgelsesmetode.
■ Spørgeskemaet har været 100 % anonymt.
■ Svarene er blevet behandlet og kategoriset for klarhedens skyld.
■ Svarende er sat ind i runde diagrammer, som viser inddeling blandt de mulige svar.
■ Svarprocenten kan variere mellem spørgsmålene.
■ Der vil være eksempler på svar, der rammer undersøgelsesresultatet bedst muligt.

Deltagere
■ Kun deltagere, der har bidraget med svar udover den obligatoriske basisviden er
medtaget i undersøgelsen. I alt 97 har klikket sig ind og udfyldt basisviden, hvoraf
49 har bidraget med reelle svar.
■ Kvinder: 36
■ Mænd: 13
■ Gennemsnitsalder: 56 år
■ Gennemsnitsantal beboere på husstanden: 2,5 personer
■ Medlemmer: 36
■ Ikke-medlemmer: 13

Hvad er en god aktivitet?

Fællesskab / café
Underholdning
Viden / ny input
Noget for børn / kreativitet

”En god aktivitet giver dig nogle positive oplevelser sammen med nogle
mennesker, som du føler dig godt tilpas med, men også giver mig nye
impulser og idéer”

Giv 3 eksempler på gode aktiviteter i
KulturCosmos:
MUSIK (32)
Koncerter (12), Store koncerter (5), JazzDays (9), MusikQuiz (4), Åben Scene, CometBattle

KULTURAKTIVITETER (24)
Byvandring (5), Foredrag (4), Creacafé (4), Markeder (2), Lys og Gys (2), Byhaverne (2), Udstillinger (2), Læseklub, Poetry Slam,
Åben Dans,

CAFÉ (15)
CaféCosmos (11), Babycafé (4)

MAD (14)
Fællesspisninger (11), Ølsmagning (3)

Hvilke aktiviteter savner du?

Noget for børn
Koncerter
Foredrag / Stand up
Sang / Kor
Yoga

”Noget for børn under 6 år og over 1 år: Café i weekenden eller
fredag eftermiddag. Oftere dage hvor mødregrupper kan komme i
huset” + ”Musik for de 30-40 årige”

Hvad er den frivilliges rolle?

Støtte fællesskabet og div. arrangementer
Være ambassadør
Tage ansvar og løse opgaver
Bidrage efter lyst
Fremme sagen

”At medvirke til at opretholde/afvikle aktiviteter i KulturCosmos.
At være levende reklamesøjle for KulturCosmos… At indgå i samarbejde
Med de øvrige frivillige i huset til gavn for hele KulturCosmos”

Hvad kan en frivillig forvente?

Tydelig organisation og opbakning
Fællesskab
Frihed / kreative udfoldelser
Medinddragelse

”Fysiske rammer for aktiviteterne og overordnet organisering og
koordinering, så den frivillige kan overskue, hvor vedkommende kan
bidrage med sit input.”

Hvad kan KulturCosmos forvente af en
frivillig?
Loyalitet
Engagement
Initiativ
Imødekommenhed

”Loyal optræden i forhold til huset. Venlig optræden i forhold
til brugerne af huset. At de frivillige overholder de aftaler, de har lavet
med huset”

Hvad er et kulturhus?

Mødested
Kulturelle
aktiviteter
Mangfoldigt tilbud

”Et sted, hvor mennesker mødes og der afholdes diverse
arrangementer, som binder byen sammen” + ”Kultur for alle”

Hvad er de vigtigste opgaver for et
Kulturhus?
Tilbyde kultur
Tilbyde mangfoldighed
Være fællesskabende
Nytænkning og
byudvikling

”At tilbyde aktiviteter for så mange mennesker som muligt, med forskellige
Interesser, så kulturhuset bliver brugt af flest mulige med øje for kultur,
musik og kreativitet. Kulturhuset må ikke blive et lokalt værtshus”

Beskriv dit drømme-kulturhus med 3 ord
Fællesskab (5), Aktiviteter (4), Åbent (4), Kultur (3),

Plads (3), Nærværende (2), Begejstrende (2), KulturCosmos (2), Socialt
(2), Kreativitet (2), Berigende (2), Glæde (2), Varme (2), Liv (2),
Mangfoldigt (2), Samlende (2), Alsidigt (2), Kunstnerisk, Selvstændighed,

Energi, Respekt, Inspirerende, Byhus, Kulturcenter, Venligt, Fordomsfrit, Bredt,
Bæredygtigt, Braldrende, Lokalt, Forsamlingshus, Sjæl, Fantastisk, Forrygende,
Interessant, Arrangementer, Kaffe, Apolitisk, Engagement, Udfoldelse, Interesse, Ildsjæl,
Samlingsted, Inkluderende, Opbakkende, Rummeligt, Imødekommende, Oplevelser,
Inspiration, Muligheder

Hvad skal det gamle mejeri bruges til?

Kulturelle aktiviter
Kulturhus + bibliotek
Bibliotek
Erhverv
Biograf / svømmehal

”Stort kulturhus med mulighed for opdeling til mindre scener/fælleslokaler:
Masser af arrangementer, bibliotek, koncertsted, samlingssted” + ”Hvis hallen rives
ned, så må aktiviteter være i det gamle mejeri, som skal renoveres til formålet”

Hvad skal der ske med CosmosHallen?

Bør bevares
Rives ned

”Den skal bevares og istandsættes. Den rummer en god og bevaringsværdig
historie” + ”Den skal rives ned. Den er så tude grim”

Hvad skal der ske med CosmosGrunden?

Grønt / Rekreativt
Legeplads
Boliger / Torv

”En skatebane, naturlejeplads, nyttehaver, borde og bænke” + ”Bevare så meget som overhovedet
muligt i forhold til kommunens byggeplaner. Haverne og grunden er åndehuller og legepladser for
store og små”

Diskussion
■ Undersøgelsen kan trods den begrænsede deltagerprocent godt forstås som et
mere generelt billede, idet spørgsmålene er blevet besvaret åbne og ikke ud fra
fastsatte valgmuligheder.
■ Overvejende er deltagerne medlemmer af KulturCosmos, hvilket giver et rimeligt
billede af de kulturaktive i Viby.
■ Gennemsnitalderen ligger en smule højt i forhold til at repræsentere alle
aldersgrupper – særligt de unge. Dog er gennemsnitsantal beboere 2,5, hvilket
indikerer, at børnefamilierne har været deltagende.
■ Undersøgelsen kunne være et godt springbræt til en kortere klikbar-undersøgelse
med valgmuligheder på baggrund af herværende svar.

Konklusion
■ En god aktivitet handler først og fremmest om fællesskab, underholdning og ny input. I
KulturCosmos drejer det sig om musik, diverse kulturaktiviteter, café og mad.
■ Der efterlyses aktiviteter for børn, koncerter og foredrag/stand-up, i mindre grad også
sang/kor samt yoga.
■ Den frivilliges rolle er primært at støtte fællesskabet, være ambassadør og tage ansvar.
Som frivillig kan man forvente en tydelig organisation/opbakning, fællesskab, frihed og
medinddragelse. KulturCosmos kan til gengæld forvente, at den frivillige er loyal,
engageret, tager initiativ og er imødekommende.
■ Et Kulturhus er overordnet et mødested, hvor der er kulturelle, mangfoldige og sociale
aktiviteter. De vigtigste opgaver er at tilbyde kultur og mangfoldighed, være
fællesskabende og nytænkende.
■ Det gamle mejeri bør bruges til kulturaktiviteter, gerne i kombination med biblioteket.
■ Et flertal ønsker CosmosHallen bevaret og andre ønsker den revet ned.
■ Ønsker for CosmosGrunden er primært, at den fortsat kan være grøn og rekreativ,
suppleret med en legeplads samt boliger og torv.

Vi ses i dit lokale kulturhus J

For mere info om os: www.kulturcosmos.dk
Følg os på: www.facebook.com/KulturCosmosViby

