Referat fra brugergruppemøde d. 5. december 2016
Tilstede: Tina, Anne Birgitte, Grete, Ida, Jakob og Erik (referent)
Fraværende: Pia og Mai
1. Gruppen konstituerer sig
Ida fortsætter som formand for gruppen.
Erik vedlægger ’vedtægterne’ for gruppen, når referatet bliver rundsendt.
2. Forsøgsordningen med adgang til børn og unge under 15 år
Biblioteket har lavet et dokument til SKU udvalget om forsøgsperioden. Brugergruppen vil gerne
kommentere på det, således at kommentarerne bliver vedlagt bibliotekets dokument. I starten af
det nye år kan SKU udvalget tage stilling til, hvordan det skal være i fremtiden. Jakob laver et
udkast fra brugergruppen, som rundsendes og herefter sendes til Erik senest fredag d. 9. december.
Mette Løkke vil herefter sende begge dokumenter til SKU udvalget.
3. Arrangementer (idéer til kommende arrangementer)
Tina foreslår at brugergruppen kan være med til at støtte et evt. foredrag med Rasmus Tantholdt,
som Inge Vadstrup forsøger at få op at stå! Brugergruppen enige om, at gruppen kan støtte med
2.500,- kr.
Erik fortalte om kommende arrangementer på biblioteket. Der forsøges lavet et foredrag om
pilgrimsvandring. I øvrigt er IT, søgning på biblioteket og bogbyttedag også temaer som vil blive
forsøgt lavet arrangementer på. Ida vil være disponibel fra efteråret til et arrangement. Tina
oplyser, at Karen gerne bager pandekager til pandekagedagen, som er d. 28. februar (Grete
tilslutter sig dette).
4. Boghusene
Bøgerne til boghusene bliver donoret af borgerne og derefter mærket med etikette og seddel til
evt. kommentarer fra brugerne. De fleste bøger er nu i vinterhi i klasseværelse 13. Boghusene i
Tranebjerg og Nordby er stadig i brug. Snak om et evt. boghus i Ballen, men her skal det helst låses
om natten. Grete undersøger, om det kan lade sig gøre?
5. Bøger anbefales af andre lånere
Biblioteket har på brugergruppens anbefaling lavet nogle hylder til brug for ’Anbefalet af andre
lånere’. Hvis man har læst en god bog, kan man anbefale den til andre ved at isætte et bogmærke
og derefter placere bogen på disse hylder. Der vil sikkert gå nogen tid med at få dette tiltag til at
fungere tilfredsstillende. Bl.a. vil personalet formidle denne mulighed for lånerne, når der er tid for
det.

