Referat fra Brugergruppemøde d. 04. oktober 2016
Tilstede: Ida, Tina, Anne Birgitte, Karen, Jakob og Erik (referent)
1. Offentligt møde i Biblioteksbrugergruppen d. 18. oktober (pressemeddelelse – kandidater m.v.)
Prikkerunden blandt folk har foreløbig givet 2 indforståede kandidater: Mai Worre og Pia Birkmand,
som begge kan være med fra november. Jakob vil lave en pressemeddelelse, som Erik sætter i SP
senest mandag d. 10. oktober til visning i avisen d. 13. oktober. Jakob kommer ikke til det offentlige
møde. Gruppen prøver at finde 1 kandidat mere + 2 til at være suppleanter.
2. Boghusene
Mange har afleveret deres private bøger i boghusene. Bøgerne fra husene kommer i vinterhi efter
efterårsferien. Tina undersøger, om huset i Tranebjerg skal være i drift længere end de andre
boghuse?
3. Visionsseminar om Sambiosen
Jakob, Ida, Tina og referenten var med til mødet på Rådhuset. Efterfølgende er der blevet lavet en
spørgeskemaundersøgelse, som ligger på kommunens hjemmeside. Tina kunne ikke se, at
biblioteket var nævnt i denne undersøgelse? Opfordring til at gå ind og kigge på
spørgeskemaundersøgelsen og evt. respondere på, hvis biblioteket ikke er med! Den nye
centerleder får mange opgaver. Ønske om at et brugergruppemedlem kommer med i Sambiosens
bestyrelse.
4. ’Folkelighed og forskellighed’, projekt i 2017
Tina og referenten var med til det første møde d. 6. september. Tina fortalte lidt om dette projekt,
som er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Der mangler stadig nogen egenbetaling, som måske kan
hentes via fondssøgning m.m. Det er Karin Birkman, som er tovholder for projektet. Det er
meningen, at der skal afholdes nogle arrangementer med forskellige nationaliteter (mad og kultur),
som skal afholdes i bl.a. øens forsamlingshuse.
5. Hurtiglån af nye bøger?
Kunne det være en idé med kviklån (f.eks. 14 dage) på efterspurgte titler? Erik synes umiddelbart
ikke, at der på Samsø Bibliotek er et stort behov for det! Reserveringskøerne er få og ikke lange ift.
mange andre biblioteker. Måske kunne det være en mulighed at sætte bogmærker i bøgerne med
besked om at materialerne gerne må afleveres tidligere pga. reservering(er) på det pågældende
materiale. Det kan prøves …
6. Infostander på biblioteket
E. viser nogle få videoer på den nye infostander kaldet ’Inspiratoren’. Den skal indvies onsdag d. 12.
oktober kl. 16.30 – 17.30! Det er meningen, at folk på kort tid skal kunne blive inspireret til f.eks. at
låne en bog!
7. Evt.
I 2017 får Brugergruppen til Biblioteket 15.000,- kr. til arrangementer o.l. fra kommunen. Jakob
med i åbne kontorfællesskaber og åbne værksteder. Vi havde en drøftelse af møder på biblioteket.
Hvordan ser Brugergruppen på anvendelsen af biblioteket til møder? Forskellige meninger om det.
Vi tager punktet op til næste brugergruppemøde. Det bliver igen foreslået, at der bliver mulighed
for at sætte læste bøger et separat sted, hvor en bog f.eks. bliver anbefalet til andre brugere af
biblioteket.

