Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 12.10.2017
Tilstede: Tina, Ida, Grete, Anne Birgitte, Jakob, Pia og Erik (referent)

1. Godkendelse af referat
OK
2. Det offentlige brugergruppemøde tirsdag d. 28. november kl. 19-20 + foredrag med Iben
Mondrup kl. 20-21! Jakob bliver ordstyrer og Tina referent til mødet. Dagsorden kommer til at
bestå af: 1) Beretning ved Ida 2) Valg til brugergruppen: Anne Birgitte er på valg (modtager
genvalg). 1 ny kandidat ønskes opstillet. 3)Evt.
E. fortæller lidt om biblioteket lige nu bl.a. med nyt IT bibliotekssystem.
Godkendelse af annonce forslag til Samsø Posten, med tilføjelse af at der kommer en
pressemeddelelse om foredraget med Iben Mondrup = se pressemeddelelse. Ida får fat i noget fra
Iben til pressemeddelelse. Annonce og pressemeddelelse skal i SP d. 26. oktober!
3. Brugergruppens arrangement(er) i øvrigt
Foreløbig er Iben Mondrup booket til d. 28. november med en total udgift på ca. 5000,- kr.
Endvidere kommer Stig Nielsen med et foredrag om Bob Dylan d. 16. januar til 3000,- kr. Jakob vil
købe brætspil ind for ca. 2000,- kr. til arrangementer i bl.a. 2018. Desuden vil der være udgifter til
annoncer og indkøb af chokolade + vin til snarlige foredrag. Alt dette på 2017 regnskabet. Jakob
kommer med et forslag, som vi kan tænke over: Indkøb af en 3d printer til biblioteket. Måske kan vi
søge ekstra midler i 2018 fra kommunen: https://www.samsoe.dk/soegeresultat?q=pulje
4. FBS. Udrulning af det nye bibliotekssystem
Annonce og pressemeddelelse i SP i dag om processen med det nye IT bibliotekssystem og om
lukkedagene 30. oktober – 1. november (begge dage inkl.). Mogens arbejder endvidere med at få
den nye hjemmeside op at stå. En travl og hektisk tid på biblioteket.
5. Boghusene
Pia og Tina samler bøger og boghuse ind fredag i uge 42. De kan afleveres på biblioteket indtil kl. 13
denne dag. Boghusene i Tranebjerg og Nordby fungerer dog hele efteråret og vinteren. Anne
Søndergaard passer huset i Tranebjerg og Anne Birgitte huset i Nordby. Biblioteket kan trække på
medlemmerne i brugergruppen til klargøring/kassering af bøger til boghusene i løbet af vinteren.
6. Evt.
Ida har 6 DVD’er med til biblioteks samling fra Alstrup revyen. 2 fra 2011, 2 fra 2015 og 2 fra 2017!
Næste alm. brugergruppemøde bliver mandag d. 4. december kl. 19 på biblioteket.

