Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 28.8.2019
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Tina, Ida, Pia, Jakob, Anne Birgitte og Erik (referent)
Afbud: Grete
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
Det fungerer fint med ugelisten, hvor man kan se, hvem der sørger for boghusene i de enkelte uger. Det er
også OK med, at den der har ’vagten’, sender en mail/ringer til den næste om, hvornår man har været ude
med bøger m.v.
I uge 43 skal både boghuse og bøger i vinterhi igen.
3. Økonomi
Med Teater Blik og forestillingen ’Hvad nu hvis’, samt Teater Kriskrat og forestillingen ’Memories’ er
årsbudgettet faktisk brugt.
4. Arrangementer
Teater Blik kommer med forestillingen ’Hvad nu hvis …’ i Kultursalen mandag d. 30. september kl. 10 for de
2-6 årige. Max. tilskuerantal 40 børn. Rumlepotten og Samsø Børnehus deles om de 40 pladser til dette
lukkede arrangement. Ida kommer som minimum fra Brugergruppen. Erik kontakter Samsø Posten for
dækning af begivenheden.
Teater KrisKat kommer med forestillingen ’Memories’ i Kultursalen torsdag d. 31. oktober kl. 14.30 for
Kildemosen og andre interesserede. Erik laver bl.a. annonce og pressemeddelelse til Samsø Posten.
Ida vil godt læse op af ”Babettes gæstebud” til Nordisk Biblioteksuge mandag d. 11. november kl. 19 på
biblioteket i Tranebjerg.
5. Det offentlige Brugergruppemøde tirsdag d. 26. november kl. 19
På valg: Anne Birgitte. Derudover er der en vakant bestyrelsespost.
En snak om hvordan vi vil have dette års offentlige brugergruppemøde. De sidste par år har det været
forsøgt med gode foredragsholdere før selve mødet. Et større fremmøde har det ikke været. Så denne gang
bliver det på et andet plan. På det næste brugergruppemøde besluttes det mere præcist. Det kunne være
med lidt oplæsning, præsentation af nye bøger på biblioteket, debat blandt de fremmødte o.l.
Folkebibliotekets nye leder Helle Griebel Anesen deltager.
6. Evt.
Næste møde bliver mandag d. 14. oktober kl. 19 her på biblioteket i Tranebjerg.
Erik sender e-mails ud igen til Brugergruppen om personer og grupper, der vil lave arrangementer.
Jakob informerer lidt om Anton Rosen Huset. Til efteråret vil der være en ’fri’ udstilling (for alle), hvor en
gruppe fra A R Huset tager den endelige beslutning om, hvem der kommer til at udstille. Der bliver plads til
ukendte kunstnere.

