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Referat af Offentligt Brugermøde 20. oktober 2015
1. Beretning
Ida gennemgik Brugergruppens aktiviteter, herunder den store succes med Boghusene. Hun
konkluderede, at det har været en turbulent tid for både biblioteket og Brugergruppen med
forvaltningschefens fratrædelse, som gør det svært at planlægge ud i fremtiden.
2. Valg til Brugergruppen
Anne Birgitte Beyer blev valgt. Kathrine stiller op igen og er med så længe hun er på øen. Frank
Mundt har skriftligt meddelt at han trækker sig fra Brugergruppen pga. tidnød. Ingen meldte sig
som suppleanter.
Lise Andersen meldte sig som hjælper i forbindelse med Boghusene.
3. Bogvenner
Karen arbejder videre med sagen og kommunikerer løbende med Røde Kors.
4. Eventuelt
Karen havde fået en henvendelse fra en bruger, der spurgte om der fandtes en fortegnelse over
læsegrupper på Samsø og om det var muligt at deltage i en af dem.
Der var opbakning til Susannes plan om at kommentere nye bøger på bibliotekets Facebookside.
Susanne gav derefter et par læsetips – se vedhæftede.
Fraværende: Frank, Jakob
Referent: Susanne

Læsetips fra Susanne 20.oktober 2015
64.5
Marie Kondo: Magisk oprydning
"Det virkelige liv begynder når du HAR ryddet op" skriver Japans berømte oprydningskonsulent.
Først skal du rydde op i kategorier og i den rigtige rækkefølge: tøj, bøger, papirer, småting og
ting med affektionsværdi- det er uhyre vigtigt at gemme ting med affektionsværdi til sidst. Du
skal personligt konfrontere dig med alle dine ejendele, én for én, indenfor hver kategori. Udvælg
derefter kun de ting der giver glæde og kasser resten. Husk at påskønne såvel de ting der
kasseres som de ting der beholdes. Næste punkt er opbevaringen: ejendelene skal fylde mindst
muligt, f.eks. skal tøj foldes og lægges på højkant. Ren renselse at læse.

Krimi
Petros Markaris: Forfaldne lån (Krisetrilogien; 1)
Medrivende krimi fra Grækenland, sommeren 2010. Gældskrisen og nedskæringer hviler tungt
over alle. Også over kommisær Haritos og hans kolleger i Athen, som modløst diskuterer
fjernelsen af den 13 + 14 månedsløn. De kommer under voldsomt politisk pres da flere finansfolk
halshugges og der tydeligvis er en forbindelse til bankernes tvivlsomme rolle i den finansielle
krise. På bagsædet af kommisærens bil kommer du rundt i alle krinkelkroge af Athen og kender
næsten Euripidesgade og Sokratesgade, som din egen lomme! Sproget er dejlig enkelt og ligetil,
med en let ironisk tone og jeg var langt inde i historien før jeg fik set mig om! Lancerer for første
gang begrebet: græsk krisekrimi!
Patrick Modiano: Dora Bruder
En efterlysning i en parisisk avis fra 1941 af en 15-årig pige, Dora Bruder, vækker forfatterens
nysgerrighed i 1988: Hvem var hun, hvorfor forsvandt hun, hvad blev der af hende? Han
undersøger arkiver og politirapporter, men oplysningerne om Dora og hendes jødiske forældre er
sparsomme. Dog finder han ud af at Dora ikke er registreret jøde, men hvorfor ender hun så

alligevel i Auschwitz? Hullerne i Doras historie fyldes ud med fiktion og masser af sansning og
tilsammen giver det et uforglemmeligt billede af ét lille liv blandt utallige historieløse og anonyme
skæbner.
Fay Weldon: Kærlighed og arv-trilogien (3 bind)
Perioden 1899-1905 er omskiftelig for lord Dilberne og familie på Belgrave Square og på
landstedet Dilberne Court. Egentlig er de på fallittens rand, men heldet følger dem og de bliver
både velhavende og indflydelsesrige. For dem der holder af Downton Abbey er historien en
lækkerbisken. Men også andre vil elske den - Fay Weldon leger med romanblads-genren for så
pludselig at blive svirpende ond. Den er vanvittig underholdende og sproget er præcist og skarpt.
Forholdsvis korte kapitler med en lokkende overskrift. Lige til at labbe i sig!
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Referat af Brugergruppemøde
Tirsdag den 22. september 2015

1. Præsentation af Susanne og Brugergruppen
2. Åbent punkt forbeholdt Susanne
3. Arrangementskalender
Punkt 2 og 3 blev slået sammen. Susanne vil gerne afholde 2 inspirationsaftner med
udgangspunkt i de bøger der er i Samsø Biblioteks samling. Begrænset deltagerantal, for at gøre
det eksklusivt og hyggeligt.
Ida fra Brugergruppen har tidligere meldt sig som oplæser til en aften. Susanne tager kontakt til
Ida.
Nordisk uge: Anne Birgitte har lavet arrangement på Nordby Bibliotek.
Anne Birgitte har indgået en aftale om et arrangement den 1. oktober på biblioteket. Se Samsø
Posten
4. Boghuse v/Tina
Boghuse nedtages mandag den 19. oktober. Tina udarbejder pressemeddelelse til Samsø Posten.
Der har været forespørgsel på, at huset ved busstoppestedet ved Super Brugsen
overvintrer. Vedtaget at dette boghus bliver stående med 14 dags tilsyn.
Forespørgsel om mulighed for boghus i Nordby næste sommer.
Det skal aftales med biblioteket i Nordby og Museet. Forespørgsel til Anne Birgitte, om hun vil stå
for forespørgslen hos museet.
Tina har fået meddelelse om, at Virksomhedscentret er under afvikling, hvorfor
Virksomhedscentret ikke kan være behjælpelig næste år.
Der er endnu ikke noget boghus på Ballen Havn. Tina kontakter Frederik, for at høre status på
projektet, så det forhåbentlig kan være klar næste år.
5. Adgang for unge under 15 år.
Der er 3 unge under 15 år, der har fået oprettet adgang. Der var omkostninger i forbindelse med
ændring af adgangsforholdene (edb). Susanne undersøger, hvilke omkostninger, der helt konkret
har været.
6. Læsevenner
Karen har forsøgt at komme i kontakt med Røde Kors om etablering af læsevenner
foreningsmæssigt kan være i deres regi. Dette er endnu ikke lykkedes. Karen arbejder videre.
7. Offentlig Brugergruppemøde 20. oktober 2015
Beretning v/Ida, Læsevenner v/Karen, Valg til brugergruppe. Anne har meddelt, at hun ønsker at
udtræde af gruppen. Kathrine er på valg til brugergruppen.
For at øge interessen for brugergruppemødet vil Susanne lave et arrangement omkring inspiration
i litteraturen – med udgangspunkt i Samsø Biblioteks samling.
8. Eventuelt
Jakob har fået kopi af alle ansøgninger, der er afsendt vedr. etablering af kvik-lån/14 dags lån.
Jakob kontakter SIK med henblik på, at DIK som forening kan søge pengene til etablering af Kviklån.

Forslag om tur til bibliotek i København, Aarhus eller Herning. Herning blev valgt pga.
centralbibliotek for Samsø.
Målgruppe: brugergruppen og personale
Tidspunkt: engang i november
Økonomi:??????
Ref: TI/28-09-2015

08.02.15
Møde med Henrik Mose og repræsentanter fra bibliotekets
brugergruppe
Onsdag den 4. februar 2015
Tilstede: Henrik Mose, Birgitte Diemer fra biblioteket, Karen
Bentzen og Tina Øster fra Brugergruppen
Som opfølgning på det offentlige brugergruppemøde i november
med henvisning til referat i Samsø Posten af 4. december 2014,
har repræsentanter fra Brugergruppen afholdt møde med Henrik
Mose.
Kultursal
Forespørgsel til, om det er muligt at lave lidt større terrasse i
området mellem bibliotek og hal. Terrassen er meget smal, men
tænkes anvendt til parkerede barnevogne (skygge mod hallen)
samt i krogen mod bibliotek kan opsættes borde/bænkesæt.
Ønske om terrasse kan afhjælpe rengøringen i det daglige idet
græsarealet kan det blive meget vådt og smattet.
Henrik Mose pointerede at det ikke var muligt at gøre tilkøb i
forhold til den vundne licitation, men at han ville medtage
forslaget.
P-plads ved Kultursalen
Brugergruppen gav udtryk for sin bekymring omkring parkering
ved Kultursalen.
Henrik Mose fortale om ideen med parkeringsområdet, og at de 4
første parkeringspladser var forbeholdt handicapparkering.
Brugergruppen gav udtryk for at et fåtal har ret til parkering på
handicappladserne. Derfor et ønske om at få 2
handicapparkeringspladser og 2 pladser med anvisning af at det er
forbeholdt gangbesværede
Forsikring af udstillede kunstværker
Brugergruppen forespurgte om afklaring omkring forsikring af
værker der udstillet i Kultursalen
Henrik Mose fremlagde, at det endnu ikke afklaret, men det er helt
sikkert at man ikke kan forsikre meget dyre værker.
Herefter en snak omkring udstilling i Kultursalen kontra Rosens
Hus. Ligeledes en debat omkring skolens aktiviteter i kultursal
kontra bibliotek.
Køkkenfaciliteter
Et ønske fra brugergruppen, at der bliver indkøbt mikrobølgeovn til
køkkenet.
Der fødes i øjeblikket ca. 15 børn på Samsø om året. Derfor er det
vanskeligt at etablere mødregruppe. Denne opgave kan biblioteket
evt. overtage at invitere babyer og mødre til formiddagshygge på
biblioteket. Der skal være mulighed for at varme flaske.
Henrik Mose henviser til, at man fra skolens side måske kan få
etableret madordning, hvorfor det kan begrænse, hvad brugerne
kan tilgå i køkkenet.
Åbenhed omkring byggeplanerne/tegning
Brugergruppen udtrykker ønske om udstilling på biblioteket
omkring byggeriet – herunder opsætning af tegninger osv. Birgitte
vil forsøge at kontakte teknisk forvaltning eller arkitekt, men

Henrik Mose har et prospekt på sit kontor, som kan anvendes til
udstilling/information.
Derudover udtrykker Brugergruppen ønske om bedre tilgang til
information om byggeriet på Samsø Kommunes hjemmeside, samt
et link fra bibliotekets side.
Åbning af Kultursal
Spørgsmål til åbning af kultursal for borgerne på Samsø.
Udvidelse af fitness er kommet på som en del af det samlede
byggeri, men alt skal stå klart til indvielse i uge 26. Der er ikke
gjort overvejelser, om der skal være et musikalsk arrangement i
forbindelse med åbningen. Enighed om, at mange kommer for at
se resultatet.
Brugergruppen henviser til, at det samtidig er en måde af få
afprøvet akustikken. Dermed kan man på dagen, få afsluttet
debatten omkring den skepsis der er omkring akustikken i
kultursalen.
Til dagen skal der ligge en arrangement kalender for efteråret.
Herefter fulgte en diskussion af, hvilke arrangementer og hvilken
målgruppe man ønsker arrangementerne er for.
Henrik Mose oplyser, at der bliver borgermøde omkring
Kultursalen den 24. eller 25. marts.
Adgangsforhold til bibliotekets for skolebørn.
Punktet har været medtaget til SKU fra Skolebestyrelsens side.
Skolebestyrelsen har anmodet om flere ressourcer for at kunne
udvide åbningstiden. SKU har henvist til at man undersøger
muligheder. Ligeledes undersøges mulighederne for at dispensere
for aldersgrænsen, men Henrik Mose fastholder at aldersgrænsen
er ens over hele Danmark (næsten)
Derudover har der været uheldige situationer, hvor skoleeleverne
ikke har opført sig ordenligt på biblioteket.
Bibliotekets budget er delt i to. Skolebiblioteket hører under
Undervisningsministeriet og folkebiblioteket hører under
Kulturministeriet. Brugergruppen henviser til at andre steder
kører man med et samlet budget, men på Samsø er det en
ledelsesbeslutning, at man kører 2 budgetter.
Brugergruppen henviser til, at det uagtet 2 budgetter er vigtigt
med et godt samarbejde i det daglige for at der er tale om et
KOMBI- bibliotek, og at det er et ledelsesansvar, at det fungerer
praktisk.
Henrik Mose påpeger i øvrigt, at der ikke er mange penge til
folkebiblioteket på Samsø, hvilket brugergruppen gerne må have
fokus på.

Mødet slut 20.30
Referat: Tina Øster 8. februar 2015

21.01.15
Dagsorden og referat for Brugergruppemøde onsdag den
21. januar 2015.
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Kommende arrangementer
3. Puljeansøgning – Kulturministeriet har frigivet en pulje til
Børnekultur
4. Danmark Læser Dagen torsdag den 23. april 2015

5. Bogvenner
6. Boghusene – hvilke aftaler er på plads, hvad mangler vi, hvem
gør hvad
7. Evt.
Til stede: Ida, Karen, Tina Kathrine og Birgitte
Referat: Birgitte
Referat:
ad 1. Ida fortsætter som formand. Tina indtræder som
næstformand. Kathrine indtræder i bestyrelsen. Alistair bliver
suppleant.
ad2. Der planlægges et antal litteratur-inspirations aftener i
foråret, Birgitte annoncerer og planlægger.
Birgitte Breuning gæster biblioteket den 1. april m. strikke
workshop.
Der er ønske om oplysningsarrangement om børn med ADHD,
Birgitte undersøger.
Biblioteket ”huser” et arrangement i forbindelse med kvindernes
internationale kampdag den 8. marts, yderligere information
følger.
Biblioteket deltager aktivt i Børnekulturugen i uge 27.
Brugergruppen arbejder hen mod, at afholde 1-2 større
arrangementer, når Kultursalen er klar til brug.
Brugergruppen undersøger muligheden for at søge Samsø Fonden i
forbindelse med afholdelse af større arrangementer.
Brugergruppe og bibliotek er opmærksom på evt. kontakter i egne
netværk i forhold planlægning og afholdelse af oplysnings- og
kulturelle arrangementer.
ad 3. Det blev besluttet, at Birgitte i samarbejde med 1 -2 frivillige
søger puljen.
ad 4. Samsø Bibliotek; Tranebjerg + Nordby er tilmeldt Danmark
læser Dagen torsdag den 23. april 2015. Første skridt bliver, at
finde frivillige boguddelere, derefter at finde
egnede/sjove/skæve steder til uddeling. Se mere på
danmarklæser.dk.
ad 5. Karens veninde Marianne, der er bogven i Kbh. gæster
Samsø Bibliotek fredag den 23. januar, for at fortælle om
ordningen, der er et samarbejde mellem København Kommunes
Biblioteket og Røde Kors. Efter introduktionen beslutter
brugergruppen og biblioteket om vi kan tilbyde en lignende
ordning i Samsø Kommune.
ad 6. Brugergruppen har positiv kontakt med Virksomhedscentret
om fremstilling af 3 -4 nye boghuse. Tina og Birgitte kontakter
Frederik fra Virksomhedscentret for samarbejde om
opfyldning af husene i sommerperioden. Nye bøger skal klargøres
– biblioteket tager opgaven, Karen hjælper evt.. Birgitte kontakter
forlag om sponsorat af børnebøger. Vi satser

på at husene opstilles i løbet af uge 19.
ad 7. Ang. kommende offentlige borgermøder blev det besluttet,
at vi fremover afholder to møder årligt og at møderne, så vidt
muligt, afholdes i forbindelse med et mindre
arrangement/introduktion. Møderne i 2015 falder den 25. marts og
den 20. oktober. Det første møde kommer til at indeholde en
introduktion af en eller flere af bibliotekets
digitale ressourcer.
Fra brugergruppen var der spørgsmål i forhold til sidste offentlige
borgermøde, hvor Henrik Mose lovede, at arbejde på øget
åbningstid for skoleelever i skoletiden samt evt.
nedsættelse af alderen for selv at kunne lukke sig ind.
Brugergruppen henvender sig til Henrik Mose.
Referat: Birgitte Diemer. 23. januar 2015.

