Referat fra brugergruppemødet hos Pia d. 28.07.2017
Tilstede: Jakob, Pia, Ida og Erik (referent)
Fraværende: Anne Birgitte, Grete og Tina

1) Godkendelse af referat
OK.
2) Idé(er) til arrangement(er)
Ida foreslår, at Iben Mondrup kunne komme og holde et lille foredrag på biblioteket til Det
Offentlige Brugergruppemøde d. 28. november. Ida spørger Iben Mondrup (fritidssamsing), om det
evt. kan lade sig gøre, og hvad det i givet fald vil koste? Iben har bl.a. vundet Blixenprisen.
Kasper Schlie som er Cand. Soc. I Samfundsfag og Historie bliver også foreslået, som en mulighed til
Det Offentlige Brugergruppemøde og til at holde et foredrag om et historisk emne, som kan
interessere bredt. Pia kontakter Kasper for at høre om han er interesseret, og om hvor meget, han
skal have for et lille foredrag?
Jakob vil spørge Ea, om hvordan det går med det projekt (rollespil), som de har søgt penge til fra
Brugergruppens midler?
Der er også mulighed for at brugergruppen evt. kan indkøbe brætspil til biblioteket, så at der kan
komme spille aktiviteter på biblioteket til vinter. Jakob kender Andreas Lykke Jensen, som på
Frederiksberg Bibliotek har nogle erfaringer med brætspil på det lokale bibliotek. Jakob prøver at
kontakte ham …
Til et senere arrangement kunne Boghandelen William Dam fra Bornholm være interessant. Jakob
kender Jon Ravnholt, som er med i foretagenet.
Ida vil ved en senere lejlighed også gerne holde et arrangement om forfatteren Erlend Loe med
oplæsning.
3) Det offentlige brugergruppemøde tirsdag d. 28. nov. kl. 19-21
Anne Birgitte er på valg. Resten af de nuværende medlemmer er nyvalgte eller blev valgt sidste år. Vi
mangler ét enkelt medlem i at være oppe på 7, som er det ønskelige tal (hvis Anne Birgitte ønsker
genvalg). Så spørg om der er nogen, der evt. kunne være interesseret?
Erik indkalder rettidigt i Samsø Posten til det års offentlige møde.
4) Boghusene
Ida har været ude ved boghusene på Sydøen og har ud over den almindelige udskiftning af bøger
også vasket husene. Tranebjerg bliver f.eks. brugt rigtig meget.
5) Evt.
Næste møde bliver onsdag d. 30. august kl. 19 på biblioteket.
Erik uddeler foreløbig oversigt over bibliotekets arrangementer (efterår).

