Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 13.08.2018
Afholdt på Nordby Bibliotek
Tilstede: Tina, Ida, Grete, Anne Birgitte, Jakob, Pia og Erik (referent)

1. Godkendelse af referat
Ok.
2. Boghusene
Tina har købt en lille reol, som skal placeres ved Ballen busstoppested næste år. Bogen vandrer
bøger og boghuse bliver sat i vinterhi i uge 43. Grete og Pia kommer og klargøre bøger til
boghusene på biblioteket torsdag d. 6. september kl. 10-12!
3. Økonomi
Af årsbudgettet på 15.000,- kr. er der kun brugt 120,- kr. på en blomsterbuket. Dog har vi ikke fået
regning på Ivan Pedersens foredrag i marts måned. Tina får rykket Ivan Pedersen for en regning. De
kommende arrangementer om Jørn Utzon (ca. 4.500,- kr.) og Odysséen fortællingen (ca. 3.000,- kr.)
vil være ca. halvdelen af årsbudgettet. De ikke brugte midler fra 2017 budgettet kan ikke ses i 2018
opgørelsen. Erik forespørger ML om årsagen!
4. Arrangementer efterår/vinter
2 arrangementer er i arrangementsfolderen: Foredrag om arkitekten Jørn Utzon lørdag d. 15.
september kl. 14-16 i Kultursalen (Erik byder velkommen og minimum Tina kommer) og Odysséen
fortællingen søndag d. 14. oktober kl. 14-15 også i Kultursalen i Tranebjerg (Ida byder velkommen
og minimum Jakob/Erik kommer). Erik spørger Jeppe, om Sambiosen vil stå for kaffe/kage til
arrangementerne. I forbindelse med arrangementerne vil der være mulighed for at blive oprettet
som bruger af biblioteket.
Til Det offentlige brugergruppemøde d. 27. november forespørger Erik Pia Fris Laneth, om hun kan
holde et foredrag om Emma Gad: 100 år med Takt og Tone? Hvis pris er rimelig?
Tina har ikke hørt fra menighedsrådet ang. et evt. samarbejde om et muligt foredrag med Preben
Kok. Tina arbejder videre med sagen.
Jakob fortsætter med brætspil her i efteråret. Det vil strække sig over 2-3 gange, og dagene vil blive
i weekenden. Jakob aftaler med Jeppe (Sambiosen) det nærmere forløb og melder det ud. Måske
mulighed for et foredrag med Andreas L. Jensen til efteråret; han har erfaringer med brætspil på
biblioteket? Måske også en mulighed for anvendelse af brætspillene i efterårsferien?
Erik holder ferie 29. september – 7. oktober, så arranger generelt uden om denne periode.
5. Evt.
Næste møde i brugergruppen bliver mandag d. 8. oktober kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.

