Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 30.8.2017
Tilstede: Tina, Ida, Grete, Anne Birgitte og Erik (referent)
Fraværende: Jakob og Pia
1. Godkendelse af referat
OK
2. Det offentlige brugergruppemøde tirsdag d. 28. november kl. 19: Dagsorden – valg til
brugergruppen – evt. et trækplaster med foredrag eller lignende
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.
Ida har haft kontakt med Iben Mondrup, som vil komme og holde et foredrag til mødet. Vi tilbyder,
at Iben kan få 4000,- kr. + rejseomkostninger dækket. Ida skriver til Iben om vores tilbud, og at vi
gerne vil have hende på kl. 20 – 21. Altså kl. 19 – 20 Det offentlige brugergruppemøde og dernæst
kl. 20 -21 foredrag med Iben Mondrup. Ida forespørger også, om Iben skal bruge projekter til
arrangementet?
3. Brugergruppens arrangement(er) i øvrigt
Pia må gerne forhøre sig ved Casper Schlie, om han på et tidspunkt vil holde et foredrag på
biblioteket om et historisk emne (gerne med pris)! Tina har flere forslag til evt. foredrag: At rejse,
Stig Nielsen, Rejse til Kina, én fra Syrien, som kan holde et foredrag og udvekslingsstudenter. Tina
undersøger om Stig Nielsen kan holde et foredrag, og om hvad det koster. Stig Nielsen bor på
Samsø og tager ud og holder foredrag. Tina forespørger også Ana Øster og Carl Andersen om et evt.
arrangement om deres ’Kina rejse’.
Brætspilsindkøb står stadig højt på prioriteringslisten, så gerne indkøb sidst på året.
4. Hvordan med betaling ift. arrangementer for brugergruppen. E. har svar fra ML
Svaret er: De skal oplyse EAN for Samsø Erhvervs- og Turistcenter og faktura skal sendes
elektronisk. Hvis ikke det kan lade sig gøre at få faktura elektronisk, så afleveres den til Kirsten Krei
med på skrift om, at det er vedrørende brugergruppen og hvilket arrangement. Der skal være
faktura på alle udgifter. (Erhverv- og Turistcenter: EAN: 5798006124121)
5. Boghusene
Boghuset i Ballen er ved at blive tømt, fordi sejlerstuen er lukket for i år. Tina har fyldt op i
Tranebjerg med bøger fra Sejlerstuens boghus. Næste år skal boghuset i Langør flyttes lidt! I uge 43
går boghusene i vinterhi. Boghusene i Tranebjerg og Nordby fortsætter dog i vinterperioden. Anne
passer boghuset i Tranebjerg og Anne Birgitte huset i Nordby.
6. Evt.
Næste møde bliver torsdag d. 12. oktober kl. 19 på biblioteket. Ida følger op på DVD’erne fra
Alstrup revyen, sådan at biblioteket får nogle til udlån. De er på vej …

