Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 17.05.2017
Tilstede: Jakob, Tina, Pia, Ida, Grete og Erik (referent)
Fraværende: Anne Birgitte og Mai

1. Godkendelse af referat: OK
2. Boghusene: Tina og Jakob har fået repareret og malet huset i Tranebjerg! OK med boghus i
sejlerstuen i Ballen. Der er åbent kl. 10 – 22. Boghusene og bøgerne skal ud på deres pladser fredag
d. 26. maj og brugergruppen (dem der kan) møder ind på biblioteket kl. 10. Der laves en revidering
af skiltene til boghusene af Helle eller Erik. Erik spørger Karin om skolebibliotekets 2 huse? Kan de
bruges af brugergruppen?
3. Dialogmøde med SKU: Jakob havde et oplæg med til SKU mødet. Vi kan annoncere brugergruppens
møder på hjemmesiden. Kulturmidlerne bruges ift. brugergruppens formål og kommissorium
(vedtægter). Jakob fortalte om, hvad brugergruppen har lavet i de første 4 år. SKU er interesseret i,
at Sambiosen er andet end sport. Vi vil invitere Mette Løkke med til næste møde. Jakob laver et
oplæg til næste møde om principperne til brugen af midlerne.
4. Ansøgning til brugergruppens tilførte midler: Jakob afleverer følgende besked til Ea ift. ansøgning
om brugergruppens midler: ”Formål og indhold stemmer godt overens, men der mangler fokus på
biblioteket. Brugergruppen arbejder for at udvide bibliotekets brugerflade. Derfor er vi
interesserede i at arrangementer der modtager støtte har en konkret tilknytning til biblioteket.
Kunne man gøre noget for dette?”
5. Biblioteket skal have nyt biblioteksedb-system FBS: Biblioteket er lige startet på udrulningen af et
helt nyt biblioteks edb-system FBS. Så fra nu og frem til starten af november vil biblioteket og
bibliotekets medarbejdere være meget optaget i denne proces, som vil kræve mange ressourcer af
bibliotekets personale. På et lille bibliotek som vores vil det mærkes ekstra hårdt. Næsten alle
landets biblioteker er med eller kommer med i FBS.
6. Alstrup revyen (DVD). På biblioteket? Tina har bestilt 3 DVD’er til udlån på biblioteket.
7. Styregruppen til Anton Rosen Huset: Jakob var ikke med til det første møde men deltager i mødet
d. 18. maj.
8. Evt.: Jakob finder ud af, om Mai har tid til at være med i brugergruppen? Næste møde d. 19. eller
20. juni mellem kl. 15-21 inkl. Mette Løkke.

