Referat fra brugergruppemødet til Biblioteket d. 14.3.2017
Tilstede: Jakob, Tina, Pia og Erik (referent)
Fraværende: Anne Birgitte, Grete, Ida og Mai
Godkendelse af referat: OK
Boghusene: Boghusene som ikke er ude står i lokale 13. Grete får snart styr på, om der kan stå et boghus i
Ballen ved busstoppesteder tæt ved sejlerstuen. Grete kontakter Frederik. Boghusene og bøgerne skal ud
på deres pladser fredag d. 26. maj og brugergruppen møder ind på biblioteket kl. 10. Jakob reparerer
boghuset i Tranebjerg, da det åbenbart har været væltet i en stærk blæst. Anne Birgitte vil passe
boghusene på Nordøen. Der er kommet mange bøger ind, som endnu ikke er mærket og klar til boghusene.
Biblioteket prøver at nå det inden d. 26. maj, og hvis det kniber, melder Erik det ud, så at enkelte fra
brugergruppen kan hjælpe til.
Arrangementer: Til ’Litteraturbyttedagen’ på biblioteket kom der ca. 15-20 personer, som syntes, at det var
en god idé. Flere mennesker kunne ønskes, men det skal måske lige sparkes i gang. Til den kommende ITcafé onsdag d. 22. marts kl. 14-16 vil Pia komme og måske Jakob? Biblioteket vil holde IT-café igen onsdag
d. 10. maj kl. 14-16. Til det næste brugergruppemøde kan vi evaluere på IT-café dagene for at se på, om det
evt. skal fortsætte til efteråret og vinteren? Brugergruppen foreslår, at biblioteket i påskeugen fra d. 8. april
– 17. april sætter små kyllinger op, som børn m.fl. kan gå rundt og tælle. I den bemandede + den
ubemandede åbningstid kan man udfylde et stykke papir, hvor man skriver, hvor mange kyllinger, der er på
biblioteket. De to vindere får et lokalt påskeæg hver. Jakob vil kontakte én lokal producent; alternativt
købes det hos Smagen af øen. Tina vil evt. hjælpe til – ring dog i god tid, hvis … God idé at tænke på
arrangement til den sidste del af året for de midler, som er blevet tildelt gruppen! Jakob foreslår
brætspilsdage til efteråret og henviser til lignende aktiviteter på Blågårdens Bibliotek.
Alstrup Revyen. DVD’er på biblioteket?: Når revyen er færdig i år, vil det blive taget op. Der er åbenbart
delte meninger blandt revyfolkene, om det er en god idé?
Styregruppen til Anton Rosen Huset. Er der én fra brugergruppen, som kunne tænke sig at blive indstillet
til det?: Jakob vil godt stille op! Han er indstillet til at komme i styregruppen.
Evt.: Næste brugergruppemøde bliver onsdag d. 17. maj kl. 19 – 20.30 på biblioteket. Jakob er med i
Samlab, som beskæftiger sig med nye og gamle fremstillingsmåder.

