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Referat af bibliotekets brugergruppemøde tirsdag den 10. december kl. 19.00 – 21.00

Velkomst ved formand Ida Lundbye
Ordstyrer: Jacob Hvidtnov /referat: Tina Øster

1.Præsentation af Brugergruppens mødestruktur og principper.
Ida gennemgik brugergruppens sammensætning og gruppens mødeaktivitet, hvor hun
fremhævede, at brugergruppen kaffemøder er åbne for alle interesseret. Referat af møderne
fremgår af bibliotekets hjemmeside.
Ida gennemgik brugergruppens ”undergrupper” herunder:
- IT gruppen, som er tænkt for især unge, men måske også igangværende grupper som eks.
Ældresagen kan være en del af IT gruppen, og som måske kunne ønske at flytte deres aktiviteter
til biblioteket.
- Videnskabelig portal (forsker portal).
- Læsegrupper, herunder også oplæsning som bibliotekets personale allerede har i gang.
- Biblioteksbrigade som allerede er i gang og hvor formålet er at nå ud til nye målgrupper/brugere
af biblioteket.
- Undervisningssted som eks. danskundervisning, undervisning i brug af NemID og
børnefamiliested.
Hvis man har nye og andre ideer så mail til Ida Lundby: ida.lundbye@gmail.com.

2. Status på 3-projektet herunder adgangsforhold til biblioteket.
Henrik Kjær gennemgik forhistorien for 3-projektet – og forklarede at første step af projektet var
renovering af fitness og etablering af Grotten. Derefter skulle kulturdelen udbygges, men
økonomisk var det ikke muligt at gennemføre hele projektet. Pengene rakte kun til biblioteket.
Herefter skal kulturcafeen udbygges, men projektet er dyrt. Derfor skal der ansøges fondsmidler
osv., for at skaffe penge til den resterende del.
Herefter gennemgik Henrik Mose planerne fremadrettet for projektet.
Henrik Mose forklarede, at man har bedt en arkitekt komme med et forslag til kulturcafeen, hvor
man har gjort opmærksom på, at kulturcafeen skal indeholde følgende: kantineordning,
koncertsal, mødefaciliteter og udstillingsfaciliteter. Arkitekten er gjort opmærksom på at
ophængningsmuligheder skal indtænkes i udformningen af kulturcafeen pga. begrænsede
muligheder på biblioteket.
Man har søgt områdefornyelsesmidler, og håber på midler fra denne fond. Cowi har udarbejdet
en rapport for kulturcafeen, som egentlig også dækker Tranbjerg som by med forbindelse til
kulturcafe, idrætshal og bibliotek. Formålet er, at det skal appellere både til fastboende, turister
og erhvervslivet.
Tidshorisont: håber på igangsætning i 2015, – tror ikke at det er realistisk med igangsætning i
2014.
Adgangsforhold.
Adgangsforholdene til biblioteket er ved at blive ændret. Der er etableret flisebelagt adgang og
den 6. januar bygges vindfang. I uge 3 laves skydedør som sammenkobles med bibliotekets
system. Når indgangspartiet er færdigetableret ændres åbningstiden om aftenen til kl. 22.
Gruspladsen foran indgangen bliver etableret som midlertidig p-plads indtil kulturcafe etableres.
Skiltning bliver også inddraget i projektet, og Henrik Mose håber at få skiltning på plads og opsat
inden frost.
Med hensyn til adgangsforholdene blev det fremhævet, at der er stisystem med forbindelse til
børnehaven Rumlepotten, Kildemosen og sygehuset.
En bruger foreslog at ekspropriere dyrlægens grund for at biblioteket og 3-projektet blev mere
åbent mod Tranebjerg by. Brugeren mente, at bibliotek og hal er svært tilgængeligt.
Henrik Kjær erkendte at adgangsforholdene ikke har været optimale, men at det er under
forandring og forbedring.

Henrik Mose forklarede at der ligger en udfordring i, at gøre området mere åbent og kendt og
Cowi, som har kigget på området fra 3-projektet og til Møllebakken, har bemærket de trafikale
forhold, blandt andet ved SFO, og overvejer i projektet en gangbro eller lign. Kulturcafeen er den
sidste bygning i projektet. Der er også udendørsanlæg bla. aktivitetsbaner, som også kan udvides
op mod byen, og gøre området mere åbnet.
Henrik Kjær mente, at det nye Social- og Kulturudvalg ønsker brugerne inddraget i processen om,
hvad kulturcafeen skal indeholde.
Indlæg fra øvrige inviterede politikere:
Marcel Meijer: I 3-projektet har Marcel været uenig i prioritering i forhold til om biblioteket eller
kulturcafeen skulle bygges først . Marcel gik ind for kulturcafeen, – men mener, at det er gået
godt. Med hensyn til adgangsforhold mener Marcel, at hele projektet skal integreres med
Tranebjerg. Evt. med gangbro?
Vedr. kulturpolitik, så syntes Marcel, at der bruges få penge på kultur - meget bæres på frivilligt
arbejde. Det er svært at komme af med penge til kultur og især til nye tiltag indenfor kulturen.
Derfor en opfordring fra Marcel til at søge penge fra kommunens kulturmidler.
Ulla Holm: Biblioteket har en god indretning og 2 kulturer er lagt sammen. Det rummer
muligheder også når personalet ikke er til stede, hvilket der skal gøres reklame for. Man kunne
tænke sig mulighed for eks. politisk kaffeklub, men det er vigtig at kommunikere til borgerne,
hvad man må og kan på biblioteket.
Henrik Mose forklarede, at der kan være aktiviteter, som man må afvise på biblioteket eks.
politiske møder for de enkelte partier, men mulighederne skal udbygges undervejs – også
afhængigt af, hvornår efterspørgslen opstår – jævnfør også Samsø Kommunes kultur og
fritidspolitik: ”en velfungerende kulturpolitik skaber gode forudsætninger for såvel turisme, social
– og erhvervs- og bosætningsområdet”.
Kommentar fra brugere.
Spørgsmål omkring offentlig transport til Tranebjerg. Brugeren mener, at man er nødt til at se på
tilgangen til Tranebjerg udefra andre dele af øen. Man kan ikke isoleret se på Tranebjergområdet,
hvis man ikke har mulighed for at komme dertil.
Spørgsmål om det er muligt at skoledelens forfatterbesøg kan tilbydes andre evt. via bibliotekets
nye hjemmeside. Henrik Mose mente, at det godt kunne være muligt.
Andre mente, at dette kunne være konkurrence med foredragsforeningen, men flere foreninger
kan måske bringes sammen/sammenlægges – og måske netop på biblioteket.

3.Skabelse af idebank med ideer fra bibliotekets brugere.
Ida kom med oplæg til at brugerne kom med ideer, til hvad biblioteket kan bruges til, hvorefter
deltagerne i grupper kom med forslag, som blev nedskrevet som inspiration og ideer til
brugergruppen.
Bibliotekets personale har udarbejdet visioner for biblioteket af hensyn til at visionsniveauet
hænger sammen med handling. Visionerne blev ikke offentliggjort, da det fungerer som
arbejdspapir. Fra januar 2014 kommer første visions- og arrangement kalender fra personalet på
biblioteket.
Forslag til idebank er vedlagt som bilag.
Henrik Mose fortalte at Samsø er med i Århus Kulturby 2017. Udvalget kommer til øen i marts /
april måned, hvor de også besøger biblioteket og Energiakademiet.
Ida reklamerede for de offentlige biblioteksmøder i 2014:
Onsdag den 26. marts 2014
Torsdag den 28. august 2014
Mandag den 24. november 2014

4. Udstillingsprincipper for biblioteket.
Ida fremlagde, at Brugergruppen har bemærket at Bressonudstillingen er på biblioteket, men at
det er udenfor brugergruppens regi at fastsætte udstillingsprincipper for biblioteket.
Princippet for udstillinger er, at bibliotekspersonalet fører en kalender, hvorpå, man som udstiller
kan blive skrevet op.
Ole Kæmpe, som er en del af Bressongruppen forklarede baggrunden for at Bresson udstillingen

hænger på biblioteket. Bressongruppen havde en forventning om, at udstillingen skulle hænge i
Anton Rosens Hus, men da huset er længe om, at blive færdiggjort ønskede man at finde et andet
sted, hvor kunsten kunne komme til gavn. Tavlerne har været udstillet på det gamle bibliotek, og
ved flytningen blev den tidligere skoleinspektør hørt, om det var muligt at ophænge tavlerne på
det nye kombi bibliotek. Skoleinspektøren forhørte om muligheden politisk – og derudfra er det
aftalt at Bressongruppen har fået lov til at ophænge tavlerne på kombi biblioteket, for
Bressongruppens regning og risiko. Bressonudstillingen er derfor permanent på biblioteket med
mindre de er udlånt.
Bressongruppen vil gerne flytte værkerne til fordel for anden udstilling på biblioteket. Det kan
tænkes at en udstilling ikke harmonerer med Bressonudstilllingen – så kan de tages ned.
Alternativt kan lærredet sænkes, således at Bressonudstilllingen bliver skjult bag lærredet. Ole
Kæmpe mente, at man sammen kan finde en åbenhed omkring udstilling og muligheder – og ved
udstillinger må man sammen søge kompromis, og tage det ad hoc.
Det blev diskuteret lidt frem og tilbage mht. permanent udstilling – og ikke permanent udstilling,
hvor personalet gjorde opmærksom på, at der på sigt vil komme permanent kunst/udsmykning
omkring biblioteket, eks. ved indgangspartiet udenfor og på idrætshallens væg.
Personalet fortalte også, at udstillingssystemet fra det gamle bibliotek er nedtaget og medbragt til
det nye bibliotek. Senere får det nye bibliotek også skinner og udtag ved hovedindgangen til spot,
så kunst kan ophænges her.
Brugergruppen blev opfordret til at undersøge mulighederne for at øge udstillingsarealet i form af
mobil staffeli, skillevægge på hjul osv.
Det blev understreget, at der er tale om et kombibibliotek, hvorfor der skal være
udstillingsmuligheder både for skole- og den folkelige del.
Fremmøde: 20 personer incl. personale og brugergruppen.

Forslag til idebanken.
* ”lej en lærer” til store elever på skolen.
* Dag-ravn, som alternativ til natteravn. Dvs. en person der i et bestemt tidsrum er til disposition
på biblioteket – ikke som personale, men ment som en person man kan spørge til råds om
skoleopgaver, problemer osv.
* Mødested + tid for inspiration (som modspil til det digitale)
* Animationsværksted
* Analog fotoværksted/udstilling
* Forfatterværksted for børn og unge
* Et værested – hvor der også er thekøkkenfaciliteter ”kaffe på kanden” eller kaffe/kakao automat
(kan leases).
* Storskærmsaktiviteter – eks. håndboldlandskamp/fodboldlandskamp for børn/unge
* Tegning efter nøgenmodel. En klassisk kunstdisciplin for voksne (ikke undervisning) man møder
op og lægger et beløb til model.
* Kunstskole for børn, med skiftende lærer i form af øens professionelle kunstnere samt
udefrakommende kunstnere. Et forum hvor børnene kan møde den professionelle verden indenfor
kunsten. (der kan søges projektmidler til det)
* Skolens forfatterbesøg tilgængelig for andre brugere.
* Samsø biblioteks historie
* Turistoplysning
* Offentlige arrangementer herunder foredrag, information, undervisning
* Information til borgerne om, hvad stedet må bruges til. Åbenhed og adgang for alle.
* Meditationsgrupper
* Mødegrupper for følgende: Nye samsinger, Single, Ny mor, ensomme, spil
* Stander med information /opslagstavle
* Infostander om Samsø.
* Hvad med at lege at vi har kulturcafeen nu?
* Forene foreningslivet. Mødested for foreninger (alle): Tage kontakt til dem og inviter dem til at
se stedet.
* Kontakt til Ældresagen og fremvise biblioteket.
* Invitere grupper af børn på besøg – dagplejer, børnehaver med pædagog så de små tidligt får
gavn af biblioteket og kan tage deres forældre med.
* Biblioteksfest som opstart på, at stedet i gang – og fortæl om biblioteket.
* Skrive ideer/forslag i idebog, som ligges/findes i biblioteket.
* Oplæsning i stearinlysets skær henvendt til forskellige brugergrupper – børn, unge, ældre osv.
* Brugergruppen kunne involvere frivillige
* Mere reklame for, at man selv kan bruge biblioteket udenfor åbningstiden.
* Velkomstmøde for tilflyttere på biblioteket i stedet for i kantinen på kommunen.

* Et ønske om dæmpet belysning, hvilket er muligt i afdelingen, hvor projektor er, men der er
flere muligheder for belysning eks. stearinlys.

04.12.13

Referat af ”kaffemøde” i Samsø Biblioteks brugergruppe
onsdag den 4. december 2013
Tilstede: Karen Bendtsen, Ida Lundbye, Anne Søndergård, Alistair Beattie, Tina Øster
Referent: Tina Øster
Dagsorden:
1.Planlægning af brugergruppemøde tirsdag den 10. december kl. 19.00-21.00
Ida byder velkommen og foreslår Jakob som ordstyrer (hvilket Jakob har accepteret) og Tina som
referent (hvilket Tina har accepteret) hvorefter dagsorden følges:
1 Præsentation af brugergruppens mødestruktur og principper
• Mødestruktur: Brugergruppen foreslå følgende mødedatoer i 2014 med rullende ugedage for
mødeafholdelse:
Onsdag den 26. marts 2014
Torsdag den 28. august 2014
Mandag den 24. november 2014
• Ida laver en kort præsentation af brugergruppens ”undergrupper”
(gerne suppleret af øvrige brugergruppedeltagere – eks. it, studiekreds/læsekreds, forskeradgang
osv. )
Derudover nævnes følgende emner:
• At deltagelse i brugergruppens ”kaffemøder” er åbne
• At referater er tilgængelige på bibliotekets hjemmeside under fanebladet ”brugergruppe”
• Personalet kommer med eksempler på nuværende aktiviteter på bibliotek
Tidsramme ca. 15 min
2. Status på 3-projektet herunder adgangsforhold til biblioteket
En forventning om, at Henrik Mose vil komme med status
Håber at de 3 politikere i SKU-udvalget vil komme med bud på ideer til kulturcafeen.
Tidsramme: ca. 45 min
3. Skabelse af en idébank med idéer fra bibliotekets brugere
Snakken kan evt. foregå i grupper, med fremlæggelse af forslag (afhænger af antallet af deltagere
til mødet)
Ida afslutter punktet med opsamling af ideer
Tidsramme: 30 min
4. Udstillingsprincipper for biblioteket
Ida fremlægger at brugergruppen ikke har kendskab til, at der skulle være nogen
udstillingsprincipper for biblioteket (se også punkt 3 i referatet af dagens møde)
Tidsramme: 30 min
Karen bager kage. Bibliotekets personale sørger for kaffe/the samt opsætning af stole, og at der
er papir til rådighed til notater under punktet idebank.
2.Ansøgning om midler/deltagelse i Super Brugens afstemningspulje i butikken
Karen har modtaget ansøgningspapirer, der skal udfyldes og sendes
3. Billedkunstråd
Karen havde medbragt kommissorium, som hun gennemgik. Billedkunstrådet har en rådgivende
funktion overfor Samsø Kommune og er opstået på baggrund af principper bag udstillinger i Anton
Rosens Hus.
Vi kan dermed forvente at billedkunstrådet deltager som private personer.
4. december 2013/TI

08.11.13
Bibliotekets Brugegruppe Møde den 08/11/2013
Afbud: Anne Søndergård – er sygemeldt – Første suppliant Tina tiltræde indtil AS er rask.
1. Valg af ordstyrer : Annegrethe.
2. Referant: Alistair
3. Godkendelse af referatet : Godkendt.
Vi er enig om at søg penge til aktiviteter / initiativer
Karen undersøger omkring Kommunens kulturpulje.
4. Møde med Henrik Mose.
Karen og Ida informere om et godt møde med Henrik og fortælle at den ny indgang er på vej.
Den bliver handicapvenlig, handicap P-pladser etableres samt parkering ved ”rundkørslen”.
Der bliver spurgte om mulighed for offentliggørelse af referater fra gruppens møder og dato for
åbent møde i December.
Henrik kan d.10 december, men kun den dato – da Henrik skal være tilsted er mødet sat til den
10/12/13 og offentliggøres så 30 dages fristen er overholdt.
Melanie foreslå et fane på bibliotekets hjemmeside og på de to opslagstavle.
Tina spurge om administration af hjemmesiden, bibliotekets personaler selv administrere.
Ny hjemmeside på vej, vi kan send referaterne til biblioteket.
5. Annegrethe spurge til biblioteketsbruger eller om der er specifikt grupper der mangles /
savnes?
Unge efter 9 – 10 kl. mangler da man er fraflyttet øen.
Teenager generelt mangler og der foreslås arrangementer til dem.
Frank foreslå mentor for de unge, Karen foreslå dagravn.
Der er snakket om film, musik og computer arrangementer og ytret bekymring om at træde
klubbene over tær.
Melanie fortæller om børnehave arrangementer og foreslå at man samarbejde med klubberne osv.
Karen mener vi kan godt arbejde på tværs af eksisterende tilbud med biblioteket som et ekstra /
udvidet tilbud til disse.
Nogen opgiver med at kom pga larm fra ung mennesker og besværet med indgang.
6. Bibliotekets formål.
Manglende kulturpolitik i Samsø Kommunen er nævnt og at det er brugergruppens opgave at
beskrive bibliotekets formål.
Lovmæssig formål skal undersøges.
Annegrethe vil høre om beskrivelse af bibliotekets opgave og situation.
Melanie fortæller at der er en bred gruppe af bruger.
Ældre har problemer med døren og vil kun brug biblioteket når den er bemandet. Der er fysisk
begrænsninger – gå afstand fra parkeringspladsen, gå afstand i forhold til den gammel bibliotek
og tilgang for handicappet.
Der referes igen til Henrik Mose mødet og den ny indgang men der er ingen tidsplan.
Melanie: ”Usynlig Gruppen” som bestiller hjemmefra. I weekend er der mange afleveringer.
Budgettet mangler endnu og man er ikke klar over skolens andel.

Besparelse på 100,000.
Omkostninger på 1,8 mil, heraf 1,1 til løn. Besparelsen er grundet ”synergi” effekt.
Brugegruppen træde i karakter som rådgivendeorgan: Kommunen skal lad være med at spar!
Der arbejdes på inklusion, børnehave og dagpleje.
Aktivitets Centers bruger kommer på biblioteket.
Alistair spørge til Nordby bibliotek. Den hænge sammen som altid.
Karen: Ikke opnået en stor tilslutning endnu i forhold til aktiviteterne, men dem som deltage for
oplevelsen.
Flere er enig om at det er ikke antal af deltagerne som man kan brug som målestok for
successen.
7. Imødekomme kombi-biblioteket samsøs borger / besøgende.
Man kan altid gøre mere. Ja.
Er rammerne tilstrækkelige? Også når biblioteket bruges som rum for aktiviteter.
Man kan godt flyt noget af møblerne, så der er mere plads.
Mogens afviser at der kan sættes hjul på de gamle reoler da deres konstruktion er ikke egnet.
Servering af The og Kaffe, kan lad sig gøre.
Ingen fremvisning af film da Biblioteket mangler den dyr licens der skal til.
Der foreslås at man kan have et tætte samarbejde med klubbener og en forældre gamer aften.
8. Personalets forventninger til brugergruppen?
Der tales om ejerskab af biblioteket, gså i forhold til bibliotekets bruger, samsø borger og turister.
Melanie: Vil gerne have ideer og praktisk handlinger.
Ida: Vi repræsentere forskellige grupper og initiativer men brugergruppen skal være jordbundet.
Jakob: er igangsætter, mange små projekter på fosterstadier, kan ikke bidrag praktisk. Mener at
man skal have lov til at sige nej til andres ideer, hvis man mener det er for ambitiøs eller
urealistisk.
Karen: vil gerne have praktiskarbejder. Forskelligheder styrker.
Alistair: Ser gruppen som initiativtager som kan inspirere andre bruger.
Tina: Biblioteketspersonale skal ikke belastes med flere arbejdsopgaver.
Personalet ønsker ikke for mange arrangementer udenfor deres arbejdstider.
Hvilken rolle har vi? Hands on eller skabende?
Skal der laves en kompetence liste?
Hvordan kan vi hjælper.
Frank: der skal tilføjes flere ressourcer, professionel folk og bedre synergi mellem skolen og
biblioteket.
Kombi biblioteket kan ikke ændres / trækkes tilbage.
Flere i gruppen vil have en FOLKEBIBLIOTEK!
Flere midler fra 3 projektet, nogen mener projektet startet fra en gal end.
Brugegruppen skal løfte diskussion.

9. Aktivitetskalender.
Offentligmøde 10/12 fra 19 -21
Dagsorden diskuteres.
Billedkunstråd, bestemmende eller rådgivende?
Brugegruppen kan bestemme en udstillingspraksis for FOLKEBIBLIOTEKET.
Mogens opfatter rådet som udsmukningsråd. Karen undersøger.
Henrik Mose må kom med en klar definition og der skal udarbejdes en pressemeldelse om
gaældendepraksis / skiftende udstilling med plads til alle – også strik nisser.
Dagsorden til stormødet.
Drøftelse af prioritering og formulering.
Jakob foreslå presentation af gruppen og formål – konkret foreslag fra sidste møde.
Korte dagsorden foreslås.
Frank mener vi skal udstiller den ny KB og de skal forklar deres kultur politik. ”Luther banke på
skoleporten!”
Gruppe arbejde / diskussion. Hvordan kommer vi i gang?
Karen: God ide med politiker / SKU. Gruppe arbejde / diskussion mindre godt.
Mogens: Det skal handler om ”Hvad vil du, ikke hvem er du!”
Jakob invitere Henrik Kjær / ny SKU formand.
Annegrethe: Vil gerne høre Henrik Kjær om 3 projektet til mødet.
Mødet hæves under udarbejdelse af dagsorden.
Offentliggørelse af mødets dato 30 dage før mødet.
Fristen for indkommende forslag er 21 dage før.
Dagsorden offentliggøres 14 dage før mødet.

05.11.13

5/11 Møde mellem Henrik Mose, Karen og Ida fra Brugergruppen og Melanie fra
bibliotekspersonalet.
Henrik fremlagde først, hvor langt de var med den nye indgang.: Det er sat i gang for ’Henriks
penge’ indtil bevilling er igennem, for NU skal der være en indgang.
Der er en arkitekttegning, der også tager hensyn til gangbesværede og handicappede, der er
vindfang og lys og parkeringspladser bliver også indtænkt i dette. Billedkunstrådet vil også gerne
indover/ i dialog med os om ophængningen (indsat via kommunalbestyrelsen). De vil endelig ikke
træde ind på vores felt men er naturligvis fuld af ideer. Bresson og ophængningsprincipper osv
diskuteres også på møde i december.
Henrik forestiller sig ligesom os ca.4 møder om året, der er de store besluttende, derudover alle
de småmøder/gruppemøder/ kaffemik vi vil. Også i undergrupperne/arbejdsgrupperne. Vi kan
fremlægge de ideer, vi har på de store møder og der kan pressen også komme. Folk kan også
komme med input og godkende eller forkaster ideer på de her fire store møder. H mener vi kan
gøre dette uden vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal gå igennem kulturudvalg, det kan
vi ikke bare gøre. Det ved vi jo godt, men det er måske ikke nødvendig, når vi kan forstå
vedtægterne som Henrik siger det.
Tirsdag d. 10/12, kl.19-21 første store aftenmøde foreslået (første uge allerede for sent). For at
gøre det hurtigt og alligevel offentligt opslået kan man annoncere i open to day og på bibl
hjemmeside og på søjle på fredag, og så en uge før i samsøposten. Brugergr/personale gør det
fredag på vores møde. Fastlæg de tre andre datoer på fredag også så er det allerede
ude/annonceret. Apropos vores idé om biblioteket der bruges til spil dansk dag…. I torsdags til

flextetten var der fem publikum og otte musikere, kort snak om hvordan man bedst annoncerer??

KH Ida

23.10.13

Referat af møde i Samsø Biblioteks brugergruppe. 23-10-13
(Fortsættende konstituerende møde)
Tilstede: Karen Bendtsen, Ida Lundbye, Annegrethe Jørgensen, Jakob Hvitnov, Anne Søndergård,
Frank Mundt

Dagsorden:
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Gruppens overordnede/fælles mødestruktur og funktion
De af kommunen definerede vedtægter
Omkonstituering
Idéer til projekter og undergrupper, dannelse af udvalg
Projekt Forskeradgang – Status
Dagsordenspunkter til kommende offentligt møde
Debaterede Principper for bibliotekets brugergruppe
Idékatalog

Pkt. 1: Gruppens overordnede/fælles mødestruktur og funktion
Der er behov for, at vi forholder os til principperne omkring møder og brugergruppens rolle og
identitet.
Ved sidste møde nåede vi til enighed om at skelne mellem to typer møder:
1.
De i vedtægterne definerede offentlige møder med deltagelse af hele brugergruppen, samt
leder og bibliotekets bibliotikarer. Disse skal indkaldes ifølge vedtægterne 1 måned i
forvejen og er offentlige.
I vedtægterne står at der skal deltage ”minimum 1 personalerepræsentant”, vi vil gerne
opfordre til deltagelse af så mange bibliotikarer som muligt.
Vi forestiller os disse afholdt en gang i kvartalet med første møde i december.
2.
De mere uformelle møder i undergrupper og projekter, der ikke nødvendigvis annonceres
offentligt, men har offentlige referater.
Der skal tages kontakt til Henrik Mose samt bibliotekets personale og de skal forklares vores
proces
indtil nu, og gives Oplæg til mulige datoer for et offentligt møde i uge 49.
Jakob formulerer ensvidere en mail til gruppen, biblioteket samt Henrik Mose om vores ønske om
at afholde et uformelt møde, og der oprettes en doodle dertil.
Pkt. 2: De af kommunen definerede vedtægter
Vi debaterede hvorvidt dette punkt skulle flyttes til et formelt møde, og debatteres med
Bibliotekspersonale og Henrik Mose, eller om det skulle udskydes til et senere tidspunkt i det hele
taget.
Det besluttedes at debat omkring vedtægterne og gruppens grundlag, tages med på næste
uformelle
møde, for at få et bredere perspektiv.
Pkt. 3: Omkonstituering
Formand og næstformand byttede plads, således at Ida Lundbye nu er formand og Anne Grethe
Jørgensen er næstformand.
Pkt. 4: Idéer til projekter og undergrupper, dannelse af udvalg
På sidste møde debatteres indledende idéer til udvalg og undergrupperinger.
De konkrete forslag til arbejds/-interessegrupper er:

1.
En gruppe der arbejder for etableringen af en forskeradgang på biblioteket.
2.
En arbejdsgruppe der arbejder for at udbrede kendskabet og brugen til anden
biblioteksmateriale end bøger. Eksempelvis e-bøger, lydbøger, e-reolen osv.
3.
En IT-brugergruppe, der kan mødes om oplysning og læring omkring IT. Fra hjælp til
anvendelse af nem-id til kvalificering af computerbrugere generelt. Der foreslåes et
samarbejde med ældre sagens og aftenskolens hold for oplysning om it til ældre.
4.
En gruppe der arbejder for proaktiv udbredelse af materiale til brugere, der har besvær med
at komme til biblioteket
5.
En gruppe der arbejder for events og happenings for at udbrede kendskab til bibliotekets
muligheder. (biblioteksbrigaden)
Vi talte om under hvilke former vi forestiller os, at være involverede i de konkrete arbejdsgrupper.
Er det som inspiratorer og igangsættere eller som deltagere i det daglige. Her var der ingen
generelle konklusioner, men en god snak, og spørgsmålet vil nok først for alvor finde svar, når der
er konkrete projekter at forholde sig til.
Pkt. 5: Projekt Forskeradgang - Status
Den konkrete udfordring er ikke af teknisk karakter.
Det der er behov for er en ”forskernøgle” - formedels 500.000 kroner.
Alternativet er at en eksisterende institution tildeler os en konto.
Derfor er den grundlæggende opgave, at finde velvilje hos en sådan institution.
Frank har kontaktet flere relevante personer på øen, for at sikre opbakning. Foreløbigt er der
opbakning fra energiakademiet, Henrik Mose, erhvervsforum samt teknisk forvaltning.
Af aktører uden for øen er DI foreløbigt aktiverede og positive. Det næste delmål her er at
udsende
repræsentanter til at fremføre sagen i de relevante ministerier. Karen tilbyder deltagelse i
projektet
som opbakning til administrativt og praktisk arbejde.
Et videre delprojekt er at finde midler til ansættelse af en forskningsbibliotikar.
Pkt. 6: Dagsordenspunkter til kommende offentligt møde
1.
Bresson debatten
Sagen er debatteret i offentligheden og brugergruppen bør nok vise at debatten tages
alvorligt og vi forholder os til den. I første omgang er det ønskeligt art inddrage bibliotekets
personale samt leder, så de er forberedt. Punktet ønskes debatteret på det kommende
offentlige biblioteksgruppemøde. Gerne med offentlig pressemeddelelse og invitation af
involverede parter.
2.
Præsentation af gruppens idéer til arbejds-/interessegrupper, samt indhentning af forslag til
sådanne fra mødedeltagerne
3.
Præsentation af gruppens mødestruktur og principper
Pkt. 7: Debaterede Principper for bibliotekets brugergruppe
– Åbenhed er centralt i gruppens arbejde
– Der arbejdes for inklusion af bibliotekets personale, så der her opleves et medejerskab og
fællesskab omkring bibliotekets dagligdag
– Der ønskes inddragelse og fælles arbejde mellem folke- og skolebibliteksbrugere
– Der ønskes samarbejde på tværs af sociale og aldersmæssige skel.
– Et biblioteksbesøg bør kunne gøre, at man også får noget andet og mere med end man havde
regnet med
Pkt. 8: Idékatalog

Her samles i stikordsform de idéer der nåede at blive opkastet til mødet, men ikke fandt konkret
form i arbejdsgrupper.
1.
Biblioteket som venteværelse for læge, tandlæge osv.
2.
Proaktiv indsats for at finde grupper der, kunne have gavn af bibliotekers faciliteter, og få
dem til at anvende biblioteket i deres arbejde.
3.
Oprettelsen af et korps af bogopsættere fra miljøer, der ikke nødvendigvis har den store
biliotekskontakt, med det formål at øge disses omgang med biliotekets personale, brugere og
hinanden.

09.10.13

Brugergruppe ved Samsø Bibliotek
Referat af konstituerende møde 9.10. 2013
Deltagere: Tina Øster, Karen Bendtsen, Jakob Hvitnov, Ida Lundbye, Frank Mundt, Annegrethe
Jørgensen, Anne Søndergaard, Alistair Beattie.
Præsentationsrunde
Jakob
Musiker og lydtekniker. 3 børn på snart 7, 4 og 2; har boet 4 år på Samsø. Interesseret i kultur
og manglende tilbud til de 16-21årige, særligt IT-delen: De unge har dårlige computerfærdigheder og går ikke i dybden, så de fx kender til den måde, som Apple, Google med flere
lagrer oplysninger). Litterært: tegneserier!
Karen
Arbejdede før på sygehuset. Stor tilhænger af Kombi-biblioteket og meget interesseret i de nye
IT-baserede tilbud, som personalet på det gamle bibliotek ikke var så interesseret i at gøre
kendt…
Annegrethe
Har boet godt ½ år på Samsø og arbejder på Kildemosen. Læser meget og har mange interesser
og er afhængig af et godt bibliotekstilbud. Forskellige aldersgrupper kan mødes på biblioteket, og
det er vigtigt at have et sted, hvor vi kan være fælles om vores interesser. Kunne selv drive fx
skrivegrupper eller læsekredse på biblioteket men vil hellere arbejde med at etablere rammer for
at andre gør det…
Tina
Arbejder i en A-kasse. 2 børn i 2. og 7. klasse; har boet 15 år på Samsø. Det er et problem, at de
store børn/unge (13-15årige) ikke kan komme alene på biblioteket efter 7. klasse. Vil hellere se
muligheder end begrænsninger for sin ordblinde datter, hvilket også involverer bibliotekets tilbud.
Alistair
Har 3 skolesøgende børn og har boet 7 år på Samsø. Kommer fra Amager og kom dér i et
bibliotek/kulturhus med café. Mht. IT-temaet: Unge kan kun bruge IT på overfladen, og det er
vores ansvar at lære dem at betjene det på en anden måde.
Anne
Arbejder i et bofællesskab for udviklingshæmmede. Ivrig bruger af biblioteket og glad for papirtilbuddene: bøger mm. Har nært kendskab til udviklingen af bibliotekstilbuddet i Hjørring, som har
et budget, der ligner Samsø Biblioteks, og har ad den vej fået mange idéer. Flere mennesker skal
bydes ind til flere aktiviteter! Gamle brugere har det svært med det nye bibliotek: tilgængelighed
mm.
Frank
Har boet på Samsø i 26 år. Arbejder med genbrug af plastik, er opfinder og ”mærkelig”
underviser, tidligere på Samsø Højskole, nu på Samsø Efterskole. Interesserer sig for tiltrækning
af nye brugergrupper og præsenterer en idé: en ansøgning til Udviklingspuljen for folke- og

skolebiblioteker som i denne runde har ”Biblioteker og nye brugergrupper” som et af sine
indsatsområder. I fokus er biblioteksbrugere, som har brug for forskningsbaseret viden:
undervisere og elever, virksomheder, forskere, opfindere m.fl., og målet er etablering af adgang
til relevante databaser på biblioteket og ansættelse af en forskningsbibliotekar, som kan hjælpe
med søgning. Udviklingspuljen har frist 1.11. og Frank håber på støtte fra brugergruppen eller
nogle af medlemmerne til at færdiggøre ansøgningen.
Ida
Uddannet i Nordisk sprog og litteratur, har arbejdet meget med teater og er nu på Nord-Samsø
Efterskole.
Idé: etablering af en ”biblioteks-brigade”: ”Undskyld, er de klar over, at de kan blive introduceret
til…”

Til det videre arbejde i brugergruppen
Vi vil gerne være en ”bestyrelse for brugergrupper, snarere end en brugergruppe, dvs. især
arbejde med idéer, som andre ejer (Alistair). Vi håber at få det til at myldre med idéer og
brugere…
Vi forestiller os, at denne brugergruppe holder få, formelle møder – fx 2-3/år – på den officielle
måde (se vedtægten), idet medlemmerne snarere er aktive i diverse ad hoc-grupper med
initiativer, der vokser til reelle brugergrupper. Vi vil gerne holde et åbent idé-møde: Kom med dit
brok! Hvad vil du med Kombi-biblioteket?
Hvordan tænker vi brugergruppens aktiviteter i forhold til ”3”Projektet” (se uddelt materiale)?
Hvordan ser vi brugergruppens forhold til Samsø Bibliotek – nogle opgaver og kompetenceområder forsvandt ved vedtægtsændringen (smlgn. med vedtægten for ”Brugergruppe/Brugerråd
ved Samsø Bibliotek) (Annegrethe).
Idéer til temaer og arbejdsfelter:
Åbenheden skal være reel! Fungerer bibliotekets åbningstider og forhold vedr. tilgængelighed,
som de skal? (Anne)
Mht. IT: etablering af en ”anarkistisk selvhjælpsgruppe” med et par ældre og unge deltagere.

Forretningsorden (begyndt) og konstituering
Formanden er kontaktperson og dén, der samler trådene i forhold til forhåbentlig mange grup-per
og aktiviteter. Vi skiftes til at skrive referat og udnævner ad hoc-talspersoner.
Formand: Annegrethe Jørgensen
Næstformand: Ida Lundbye.
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