Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 29.5.2019
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Ida, Pia, Jakob, Anne Birgitte og Erik (referent)
Afbud: Tina og Grete
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
Nyt boghus i år er huset, som er sat op ved busskuret i Ballen (Strandvejen).
Tina har lavet et vagtplanskema for boghusene til denne sæson. Dette skema er færdiggjort til mødet her og
er sendt ud til brugergruppens medlemmer nu. Anne Birgitte tager Nordøens boghuse bortset fra uge 31. OK
at Tina køber blomster til Anna Søndergaard for pasning af boghuset i Tranebjerg vinteren 2018/19. Det vil
være fint, hvis den der har ’vagten’ med boghusene, sender en mail/ringer til den næste om, hvornår man
har været ude med bøger …
I uge 43 skal både boghuse og bøger i vinterhi igen.
3. Økonomi
Der er sendt ansøgning ind til Slots- og Kulturstyrelsen om refusion af 2.600,- kr. i forbindelse med Teater
Bliks forestilling i december 2018. Vi har fået dispensation for revisorerklæring denne gang og i stedet sendt
en ledelseserklæring. Ikke forbrugte midler fra 2018 er nu overflyttet til 2019. Vi har haft foredrag med
Preben Kok i Kultursalen d. 3. april. Teater Blik kommer mandag d. 30. september og med Teater Kriskat
forhåbentlig i efteråret, så er det meste af årsbudgettet 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. Erik forespørger de to børnehaver om, hvor mange børn de kan samle?
Hvis de ikke kan mønstre 40 deltagere forespørges dagplejerne. Det er vigtigt, at der ikke kommer flere end
ønsket af Teater Blik. Ida kommer som minimum fra Brugergruppen.
Erik forespørger teater Kriskat, om de kan komme med forestillingen ’Memories’ i efteråret. Forestilling kl.
14.30 en torsdag i oktober/november.
Jakob har haft et par brætspilsarrangementer i Sambiosen med henholdsvis 15 og 0 deltagere. Måske
brætspilsarrangementer igen til efteråret? Spillene kan indgå på biblioteket, som noget man kan spille på
stedet! Ikke til hjemlån.
5. Evt.
Næste møde bliver onsdag d. 28. august kl. 19 her på biblioteket i Tranebjerg.
Folkebiblioteket har fået ny leder pr. 1. juni 2019. Det er Helle Griebel Anesen og afdelingen kommer til at
hedde Børn- Unge og Kulturforvaltningen.
Ved kommende dialogmøder med SKU aftales det i Brugergruppen, hvem der træder til, hvis den valgte
bliver forhindret pga. sygdom eller andet!
Jakob sidder i Samsø Kommunes Kulturelle styregruppe, som varetager udstillinger m.m. i Anton Rosen
Huset. Hvis én anden fra Brugergruppen er interesseret, kan vedkommende få Jakobs plads, de Jakob ikke
har tid til alle møderne.

