Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 30.01.2018
Tilstede: Tina, Ida, Grete, Anne Birgitte, Jakob og Erik (referent)
Afbud: Pia. Gæst: Jeppe Dam Skriver (leder af Sambiosen)

1. Godkendelse af referat
OK
2. Evaluering af foredraget med Stig Nielsen om Bob Dylan
Stor tilslutning; ca. 35 fremmødte! Lige på grænsen til, hvor mange tilhørere der er tilrådeligt at
have inde på biblioteket til sådan et arrangement. Der var ca. 26-27 tilmeldte; de sidste kom uden
at have tilmeldt sig på forhånd. Når vi er oppe på deltagerantal på over 25, så vil der være godt at
der er min. 2 der står for arrangementet, mens det står på. Det vil være ideelt, hvis man i pausen og
evt. efter arrangementet kan oprette folk, som ikke i forvejen er brugere af biblioteket!
3. Foredrag med Ivan Pedersen d. 27. marts kl. 19-21
Vi har booket Kultursalen kl. 18-22 (OK iflg. Jeppe) til dette arrangement. Det er lige før påske, så vi
forventer mange tilhørere. I pausen vil der blive tilbudt kaffe/te, som kan hentes inde i biblioteket. I
dette tidsrum (pausen) vil der også være mulighed for, at man kan blive oprettet som bruger af
biblioteket. Det er gratis for biblioteket at bruge Kultursalen. Ved lejlighed vil Jeppe vejlede i
brugen af det tekniske udstyr. Erik og Jakob kommer som min. til arrangementet.
4. Brætspil
Spillene er indkøbt og modtaget på biblioteket. Jakob vil starte op med brætspil den første torsdag i
marts – april – maj. Det bliver d. 1. marts, d. 5. april og d. 3. maj kl. 19-21.30! Det er vigtigt, at folk
er ude inden kl. 22! Måske kan der laves et arrangement med Andreas L. Jensen til efteråret; han
har erfaringer med brætspil på biblioteket?
5. Samarbejdsmuligheder i fremtiden
Sambiosens cafeteria har pt. åbent tirsdag og fredag kl. 9-11 og onsdag kl. 17-21! Jeppe vil gerne
samarbejde mere og prøver at samle arrangementerne i en fælles oversigt. Det er vigtigt, at både
biblioteket og Sambiosen så tidligt som muligt viderebringer informationer om kommende
arrangementer, så dårlige sammenfald undgås. Fællesarrangementer kan komme på tale i
fremtiden. Jeppe fortæller endvidere, at han gerne vil have udstillinger i foyeren.
6. Økonomi
Regnskabet for 2017: Budget 15.000,- kr. og forbrug 10.592,96 kr.! E laver et dokument til Mette
Løkke og kommunalbestyrelsen med ønske om, at de resterende 4.407, 04 kr. kan overflyttes til
budgettet for 2018!
7. Boghusene
Boghusene i Tranebjerg og Nordby fungerer godt her i vintertiden; resten er i hi! Helle giver besked,
hvis der er brug for brugergruppens assistance med bogpleje til boghusenes bøger. Samsø Åben
Værksted kan bruge kasserede bøger. Måske kunne et boghus placeres i foyeren ved Sambiosen?
8. Evt.
Næste brugergruppemøde bliver tirsdag d. 3. april kl. 19 på biblioteket.

