Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 19.06.2017
Tilstede: Jakob, Tina, Pia, Ida, Grete, Mette Løkke og Erik (referent)
Fraværende: Anne Birgitte
1. Godkendelse af referat
OK. Skrivelse fra brugergruppen til SKU vedhæftes referatet på hjemmesiden.
2. Retningslinjer for arrangementer lavet af brugergruppen ift. tilførte midler
E udleverer ’Retningslinjer omkring arrangementer på Biblioteket’, som er et opdateret dokument
af en tidligere udgave. Dokumentet er revideret af Samsø Bibliotek sammen med ML. Disse
overordnede rammer (vedhæftes referatet) er de grundlæggende retningslinjer. Sammen med
Mette Løkke havde vi en snak og udredning af forholdene i og omkring Sambiosen. Bl.a. er Samsø
Bibliotek kommunal driftet modsat Sambiosen, som er foreningsdrevet. Biblioteket har naboskab
med Sambiosen men er ikke en del af det. ML håber, at der fra 1. oktober bliver ansat en daglig
leder af Sambiosen. ML opfordrer brugergruppen til at bruge midlerne, så at det stemmer overens
med gruppens formål og kommissorium og også gerne med et formål om at tiltrække nye brugere.
Det er også vigtigt at snakke med Biblioteket om bl.a. de praktiske ting. ML understreger, at der er
mange muligheder for brugen af midlerne. E og ML gør opmærksom på, at Kultursalen er at
foretrække til arrangementer, når der forventes over 20-25 deltagere.
3. Boghusene
T udleverer ugeskemaer, så at man kan se arbejdsfordelingen på boghusene indtil nedtagningen i
efteråret. Sejlerstuen i Ballen er lige blevet åbnet. Ind i mellem kan der være private arrangementer
i Sejlerstuen, så at bøgerne i boghusene ikke er tilgængelige.
4. Det offentlige brugergruppemøde i efteråret 2017
Det årlige møde er fastsat til tirsdag d. 28. november kl. 19-21! E opfordrer til at nogle af midlerne
bruges til dette arrangement for at trække nye og gamle biblioteksbrugere til på dagen?
5. Styregruppen til Anton Rosen Huset. Jacob om mødet d. 18. maj
Der sidder folk fra forskellige foreninger i styregruppen. Lilian Wærum fortalte om den kommende
udstilling ’Stolen’, som starter i juli. Det er spændende at sidde i styregruppen og der er potentiale i
det på sigt.
6. Evt.
Brugergruppen holder et lille møde d. 28.7. kl. 16 hos Pia, Toftebjergvej 3. Bl.a. om kommende
arrangement(er). Læg hovedet i ’blød’ til idéer!

