Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 3.12.2018
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Grete, Pia, Tina og Erik (referent)
Afbud/Ikke tilstede: Anne Birgitte, Jakob og Ida

1. Godkendelse af referat
OK
2. Konstituering af Brugergruppen
Gruppen er den samme som før valget. Ida forbliver formand og Tina næstformand.
3. Boghusene
Et hus er klar til Ballen busskur til næste år (nyt sted). Måske også et boghus op ved busskuret tæt
ved Netto i Tranebjerg? Nye bøger til boghusene sorteres først af brugergruppen, inden de bliver
afleveret på biblioteket i Tranebjerg. For det første har biblioteket ikke ret meget lagerplads, og for
det andet så er det vigtigt at beskidte, slidte, uinteressante og meget specielle bøger ikke bliver en
del af basissamlingen. Boghusene i Nordby og i Tranebjerg ved Brugsen fungerer hele året.
4. Økonomi
Opgørelsen fra d. 28. november viser, at der er brugt 8.818,00 kr. Anemette Olesens foredrag er
ikke trukket fra endnu, og så kommer vores børneteater ’Hvad nu hvis’, som bliver opført fredag d.
7. december. Samlet set vil det give et mindre ubrugt restbeløb, som må kunne overføres til næste
år.
5. Arrangementer
Pia og Grete vil gerne være ’føl’ i forbindelse med brætspilssarrangementer. Måske en mulighed at
lave nogle brætspilsarrangementer i forlængelse af spiseaftenerne i Sambiosen?
Forslag om skumringslæsning i Sambiosen (kan mørklægges) i eller tæt på vinterferien 2019!
Skillevæggene kan bruges til at gøre rummet til oplæsning lidt mere hyggeligt. Ida (her) eller Karen
Bendtsen foreslås som oplæsere?
Erik undersøger om der er mulighed for at få Teatret Kriskat til at opføre stykket ’Memories’ i
Kultursalen enten i foråret eller til efteråret 2019? ’Memories’ om Jack som holder sin 90 årige
fødselsdag med familien (publikum). Erik undersøger også, om der er mulighed for refusion til
delvis dækning af forestillingen?
Erik laver et eller to arrangementer i løbet af året om større kendskab til/og forbedret brug af
biblioteket for brugere og ikke brugere.
6. Evt.
Næste brugergruppemøde er mandag d. 28. januar kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.

