Referat fra brugergruppemøde d. 1. februar 2017
Tilstede: Pia, Tina, Anne Birgitte, Grete, Jakob og Erik (referent)
Fraværende: Mai og Ida
1. Boghusene
Rottehullet rømmes i øjeblikket. Boghusene er midlertidigt flyttet til klasseværelse 13 på skolen,
det sted hvor Biblioteket har fået lidt kontorplads og magasin m.m. Grete foreslår lagerplads i
kælderen på skolen. Erik forespørger Torben om mulighed? Ét boghus er til reparation hos Karen.
Grete snakker med Frederik om mulighed for boghus ved havnekontor i Ballen? I givet fald skal
huset også kunne låses af! Hvis det bliver et OK, vil Tina derefter søge efter et vitrineskab e.l. på
Facebook (Samsø). Hvis ikke det lykkes, så er der måske mulighed i Sejlerstuen?
2. Arrangementer
Lille folder udleveret omkring de forestående arrangementer på Biblioteket. Til ’Litteraturbyttedag’ d. 4. marts kl. 10-12 og ’It-café for begyndere og let øvede’ d. 4. april kl. 19 – 20.30 vil det
være fint med deltagelse af enkelte fra Brugergruppen. Jakob forslår, at lederen af William Dams
Boghandet fra Bornholm kunne komme og holde et foredrag på et tidspunkt. Tina fortæller at
planerne om et foredrag med Rasmus Tantholdt er droppet bl.a. pga. for svære betingelser.
3. Bøger anbefales af andre lånere
Erik fortæller, at det er vanskeligt at få folk til at sætte bøger op på de udvalgte hylder til formålet.
Bøgerne bliver i en vis udstrækning taget, men der kommer ikke så meget nyt op! Jakob foreslår, at
der kunne sættes nogle skilte op på bogvognene, hvor bøgerne oftest bliver sat på efter aflevering.
Tina synes, at hylder på væggene ville være en god idé. Enighed om at ordningen skal have en
chance, så derfor må vi reklamere for det, og fortælle folk om denne mulighed.
4. Arrangementer på Biblioteket. Hvordan fungerer det?
Erik fortæller lidt om, hvordan praksis er på Biblioteket. Små møder kan holdes inde i Biblioteket,
medens andre møder må holdes andre steder. Der er lokaler på f.eks. på Onsbjerg skole, og man
kan kontakte Tonny Sørensen eller Dorte Skrædder fra kommunen for yderligere information. En
anden mulighed er at holde møder i foyeren mellem Biblioteket og hallen. Til lidt større
møder/arrangementer er Kultursalen selvfølgelig oplagt. I samarbejde med Biblioteket kan der
desuden laves arrangementer på Biblioteket. Erik sætter punktet på til næste interne
Folkebiblioteksmøde, for at se på om retningslinjerne på området er OK? I Brugergruppen er der
delte meninger om emnet. Erik sætter punktet på igen, efter at det har været på dagsordenen til et
Folkebiblioteksmøde.
5. Tina har et forslag, om at DVD’er fra Alstrup Revyen kan blive udlånsmateriale på Biblioteket. Penge
dertil fra Brugergruppens konto. Tina spørger Ole Kæmpe om det. Rettigheder og det rent praktiske
i det.
Næste møde bliver d. 14. marts kl. 19.30 – 21 på Biblioteket.

