Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 4.12.2017
Tilstede: Tina, Ida, Grete, Anne Birgitte, Jakob og Erik (referent)

1. Godkendelse af referat
OK.
2. Konstituering af Brugergruppen
Gruppen er den samme som før valget, og Ida forbliver formand.
3. Arrangementer jan. – marts 2018 (herunder økonomi og de praktiske ting vedrørende
arrangementerne)
E. pointerer, at hvis brugergruppen f.eks. ønsker at donere en 3d printer til biblioteket, så skal der
sendes et dokument til Samsø biblioteks ledelse om ønsket, som skal give grønt lys før køb. En 3d
printer er ikke et arrangement, men et teknisk udstyr, som skal driftes, vedligeholdes og betjenes.
Der fortsættes med at få arrangementerne på plads i den givne periode. De fastlagte
arrangementer:
16. januar. Stig Nielsen holder foredrag om Bob Dylan kl. 19-20.30
17. februar. Foredrag om rejse til Kina kl. 14-16
Tina køber en gave for ca. 500,- kr.
Desuden arbejder Jakob hen mod et arrangement sammen med Andreas L. Jensen omkring
brætspilsopstart, og Tina arbejder med et foredrag, som er med Ivan Pedersen til en pris af ca.
4000,- kr. Datoer er ikke på plads endnu. Muligvis vil der blive et arrangement mere i uge 7
(vinterferien)? Ida og Jakob har et par forslag inden for teater og fortælling, som de forhører sig
om!
Hvis et af de sidstnævnte forslag kan falde på plads i uge 7, så vil vi ekstraordinært søge om
overførsel fra 2017 budgettet til det.
Erik laver arrangementspjece, sådan at bibliotekets- og brugergruppens arrangementer står samlet
og bliver fordelt til de rigtige kanaler.
4. Brætspil
Jakob som er primus motor for dette tiltag er ved at købe 7 spil + reservedele. Jakob aftaler med
Andreas L. Jensen dato for opstartsforedrag. Ift. flere af de gode gamle spil er det generelt sådan, at
de nye spil er mere ’dybsindige’.
5. Boghusene
Biblioteket fortæller, når der er brug for brugergruppen til at kassere, oprette og sortere i
bestanden af bøger til boghusene.
6. Evt.
Nyt møde er tirsdag d. 23. januar kl. 19 på biblioteket.
Biblioteket kan købe den nye bog ’Borgene på Samsø’ på Museet.

