Referat fra Brugergruppemøde d. 17. august 2016
Tilstede: Ida, Tina, Anne Birgitte, Karen, Jakob og Erik (referent)
Først kort præsentationsrunde
1. Boghusene
Boghusene bliver brugt; dog er der forskel i nord og syd. På Sydøen er der mange udlån; specielt er der
meget gang i huset ved Super-Brugsen i Tranebjerg, medens der er mindre udlån på Nordøen.
Godt med litteratur på forskellige sprog. I sommerferien har Karen mærket nogle bøger og sorteret på
hylderne. Dog har Karen ikke sat sedler bag i bøgerne til evt. udfyldelse fra lånere om bøgernes rejser og
kommentarer. I fremtiden tilstræbes det, at de bliver sat i, fordi det trods alt er spændende, når det bliver
brugt. Britta vil bl.a. sætte nogle i, når hun arbejder på biblioteket.
2. Bogvenner/Bogen kommer
Der er ikke så meget nyt. Ældresagen har ikke meldt tilbage. Tina fortæller, at 4. klasse har læst op for
ældre på Kildemosen. Jakob: Kan hjemmeplejen uddele brochurer ud for at klarlægge, om der er et behov?
Ida vil spørge lederen i hjemmeplejen, om de kunne have interesse i det?
3. Borgerforeninger på Biblioteket
Pillemark og Tanderup borgerforeninger har været her. Tina foreslår, at Landbrugets Seniorklub Samsø ved
Lisbeth Sander Petersen kunne inviteres. Erik undersøger …
4. Dagsorden til det offentlige brugergruppemøde
1) Beretning v/Ida
2) Valg til Brugergruppen. Karen træder ud. Ida, Jakob og Tina er på valg. Da nogle er stoppet skal der
vælges min. 3 nye ind + 2 suppleanter.
3) Evt.
Der er nogle frustrationer i gruppen, fordi man ikke helt føler sig anerkendt. Vigtigt at blive inviteret til
møder o.l., hvor gruppen naturligt burde være med! Mette Løkke er inviteret til det offentlige
brugergruppemøde.
5. Projektet ’Folkelighed og forskellighed’
Erik orienterer lidt om dette projekt, som med meget kort tidsfrist blev søgt midler til lige før
sommerferien. Projektet er sin startfase og Karin Birkmand er tovholder for det. Der står lidt om projektet
på slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
6. Evt.
Erik uddeler arrangementskalender for efteråret 2016. Tina: Det ville være en god idé, hvis lånerne på
biblioteket kunne have en lille boghylde på biblioteket, hvor de kunne anbefale ’gode’ bøger til andre
brugere af biblioteket. Erik: Omkring evalueringen af ’Tilgængeligheden på Samsø Bibliotek for unge under
15 år på Biblioteket’ i den ubemandede åbningstid. Der har ikke været hændelser af negativ art i den
forbindelse.

