Referat af offentlig Brugergruppemøde den 18. oktober 2016
Velkomst ved bibliotekar Erik Hansen og gennemgang af dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opbygning af Samsø Kombibibliotek v/Erik Hansen
Organisationen bag Samsø Kombibibliotek v/Mette Løkke
Orientering om Brugergruppen v/Tina Øster
Beretning v/Ida Lundbye
Valg
Eventuelt

1. Gennemgang af hvordan Samsø bibliotek består af et folkebibliotek og et læringscenter, som
organisatorisk har hver sin ledelse. Erik redegjorde for hvilke fordele og ulemper det medfører.
2. Mette Løkke fra Samsø Kommunes Turist- Erhvervs, kultur og kommunikation, forklarede om
organisationen bag biblioteket. Økonomien bag folkebiblioteket er trængt, men der er ikke foretaget
besparelser på budget for 2017. Social og Kulturudvalget har forholdt sig til, at der er en Brugergruppe på
biblioteket, hvorfor man i 2017 har bevilliget et beløb på 15.000 kr. som Mette Løkke håber, vil udmønte sig
i aktiviteter i biblioteksområdet.
Mette Løkke mindede om, at Kulturby 2017 også bliver en del af Samsø.
3. Tina forklarede om dannelsen og baggrunden for Brugergruppen.
4. Ida kom i sin beretning ind på følgende emner
Boghuseprojekt
3 sommerperiode snart gennemført. Et hus i Tranebjerg bliver stående i vinter
Bogvenner
Projekt sat på ”stand by”. Ej muligt at finde en forening, der vil deltage
Fondsansøgninger
Svært at søge midler hjem til en Brugergruppe. Undersøgt mulighed for at
bliver underlagt SIK.
Tilgang til biblioteket
Fået indført at der findes dispensationsmulighed for aldersgrænsen på 15 år
Deltagelse i projekter
Visionsseminar for Sambiosen, projekt ”folkelighed og forskellighed” som
afvikles i 2017.
Generelt har det været en turbulent periode på biblioteket med mange skiftende bibliotekarer.
Brugergruppen håber, at det går en stabil periode i møde.
5. Valg til Brugergruppen:
Grete Olsen (nyvalg)
Pia Birkmann (nyvalg)
Mai Worre (nyvalg)
Jacob Hvitnov (genvalg)
Ida Lundbye
Anne Birgitte Beyer
Tina Øster
6.Derefter var ordet frit, hvor følgende emner blev debatteret
 Indgangspartiet/forgang. Hvordan bliver rummet godt og anvendeligt?
 Læsegrupper. Hvordan etableres der nye?
 Workshops omkring søgning af materialer – både på biblioteket men også på nettet
 Workshop omkring anvendelsen af E-boks
 Arrangementer – erindring om, at annoncerer på VisitSamsø hjemmeside.

