Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 04.06.2018
Tilstede: Tina, Ida, Grete, Anne Birgitte, Jakob og Erik (referent)
Afbud: Pia
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
Tina arbejder på en samlet oversigt over bemanding ift. udskiftning af bøger i boghusene i løbet af sæsonen.
Boghuse og bøger kommer i vinterhi i løbet af uge 42. Tag gerne klud med til lettere rengøring af husene, når
man er ude med nye forsyninger af bøger. Ved boghuset hos Søster Sidevind i Besser ligger der også
ugeblade, som er intern bladudveksling i Besser.
3. Orientering vedr. dialogmøde med SKU
Tina deltog. Der er i øjeblikket en vakant bestyrelsesplads. Brugergruppen vil gerne lave arrangementer med
kendte forfattere, men de er ofte dyre! Brugergruppen har også opstillet boghuse rundt omkring på øen.
Forbedret udstillingsmuligheder på biblioteket ønskes med f.eks. fleksible vægge, og børn/unge ind tænkes
også fremadrettet! SKU ser gerne et boghus i Ballen og at biblioteket samt brugergruppen til biblioteket
samarbejder med grupper, foreninger o.l.
4. Økonomi
Der står 15.000,- kr. på kontoen, som er årsbudgettet. E har forespurgt Mette Løkke, om de ikke forbrugte
midler fra 2017 snart dukker op på kontoen? Tina rykker Ivan Pedersen for regning ang. foredraget d. 27.
marts!
5. Arrangementer efterår/vinter
Ida laver aftale med Astrid Guldhammer om fortællingen ’Odysséen’ for børn og voksne i uge 42 (gerne
søndag d. 14. oktober kl. 14)! Beløbet er 2.500,- kr. Arrangementet afholdes på biblioteket eller i
Kultursalen? E spørger Jeppe, om Kultursalen er ledig?
Erik laver aftale med Flemming Bo Andersen om foredrag omhandlende arkitekten Jørn Utzon og hans virke:
Utzon 100 år – Hvordan en jysk dreng blev den største danske arkitekt! Pris 3.000,- kr. + transport + evt.
overnatning. Tidspunkt slutningen af september.
Tina kontakter Preben Kok (forfatter m.m.) for et evt. foredrag. Samtidig kontakter hun menighedsrådet for
et muligt samarbejde vedrørende foredraget.
E oplyser endvidere, at der er Nordisk litteraturuge og oplæsning på biblioteket mandag d. 12. november
om aftenen. Det offentlige brugergruppemøde holdes tirsdag d. 27. november om aftenen, men indholdet er
ikke bestemt endnu! Diskussion om det skal være debat, foredrag eller andet ifm. mødet.
Mange forslag til nye foredrag o.l. Mulige arrangementer: Gyserarrangement i efterårsferien, én
sæsonarbejder fortæller, Birgit Rothmann, Lena Bjørn, Vibeke Grønfeldt, Poul Krebs, Delfina Christiansen,
Anne Marie Løn og Lars Muhl.
Brætspil med Jakob bliver på en anden måde og på et andet tidspunkt (weekenden) fra efteråret!
E undersøger om Christina Vorre, som har skrevet bogen ’Forladt’ om ubeboede danske småøer, vil kunne
holde et foredrag til efteråret?
6. Bogen vandrer bøger efter 4. juni. Hvor står de?
Klargjorte bogen vandrer bøger bliver sat op i bibliotekets lille pakkerum. Uklargjorte bøger har ikke fundet
sin plads endnu.
7. Evt.
Nordby Bibliotek havde d. 1. juni en vellykket fernisering omkring den nye udstilling ’Klokketårnet’!
Udstillingen varer hele juni, juli og august måned og kan ses hver dag mellem kl. 14-16. Der er fotografier og
en masse ting, der er udstillet. Der vises endvidere en film om Nordby i åbningstiden.

