Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 05.10.21
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Grete, Tina, Ida og Erik (referent).
Afbud: Line, Anne Birgitte, Pia og Anne Søndergård
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Biblioteksnyt
Skolebyggeriet går planmæssigt. Det arkæologiske er overstået – byggeprocessen fortsætter. Efter planen vil
bygningerne være under tag ved årsskiftet. Biblioteket mangler i øjeblikket en nødudgang. Ledelsen er
underrettet om problemet, som forventes ordnet snarest muligt.
PLC (skolebiblioteket) vil også tage biblioteket mere i brug nu, sådan at det kommer til at ligne det, som var
før Coronaen. Eleverne vil f.eks. komme ind på biblioteket i frikvarteret mellem kl. 9.30 og 9.50 under tilsyn
af Dan. Sækkestole kommer ind igen, og Dan sørger for at der er spil til rådighed.
Folkebiblioteket får en virksomhedspraktikant ind fra uge 43 og 4 uger frem.
PLC (skolebiblioteket) får forfatteren Sarah Ejersbo ind d. 7. oktober, som holder foredrag for Samsø skole og
Samsø Frie Skole.
3. Boghusene
Onsdag d. 27. oktober (uge 43) kl. 10 mødes Tina og Grete her på biblioteket for tage boghuse og
boghusbøger ind for vinteren. Foreløbig vil boghusene uden for Nordby bibliotek og ved Samsø Farver &
Hobby i Tranebjerg blive stående vinteren over. På sigt ønskes boghuset i Tranebjerg igen over til busskuret
ved Brugsen.
4. Økonomi
’Oh solo mig’ med Teater KrisKat er betalt til et beløb af 11.000,- kr. ’Mis med de blå øjne’ med Aktanten,
som blev opført d. 2. oktober, er ikke bogført endnu. Samlet set vil de kommende arrangementer (se næste
punkt) samt de allerede opførte teaterstykker stort set udgøre budgettet for i år. Det sidst tilkomne
musikforedrag får et overnatningstillæg for 3 personer, som der ikke sat beløb på endnu.
5. Arrangementer
Kommende arrangementer: 1) Foredraget ’Kaldet til Jutlandia’ af Axel Boisen d. 28. oktober i Kultursalen. 2)
’Carl og Anne Marie – Musikken, Kunsten og Kærligheden’, som er et koncertforedrag om Anne Marie og
Carl Nielsen fremført af Tine Popp Madsen, Frederik Schøler og Jakob Bahr. Dette foregår i Kultursalen
onsdag d. 10. november kl. 19.30.
Tina kontakter afdelingen for Kræftens Bekæmpelse her på Samsø om et muligt fælles arrangement i det nye
år omkring et foredrag med Mette Bordin Nybo, som har skrevet bogen ’Lev stærkt – dø smukt’.
6. Det Offentlige Brugergruppemøde tirsdag d. 30. november kl. 19-21
Kl. 19-19.45 Det Offentlige Brugergruppemøde
Dagsorden: 1) Beretning ved Ida. 2) Lidt om Biblioteket ved Erik. 3) Valg til Brugergruppen. Anne Birgitte er
på valg (modtager ikke genvalg). Anne Søndergård udtræder af gruppen pga. flytning. Min. 2 nye kandidater
ønskes opstillet. 4) Evt.
kl. 20-21 Susan Klitgaard holder foredrag om hendes skriveproces som forfatter.
7. Evt.
Tina har været til møde i styregruppen til Anton Rosen Huset, hvor der har været evaluering på 3 udstillinger.
Grete har ifm. strømnedbrud prøvet at døren inde fra biblioteket og ud ikke kunne åbne automatisk.
Næste Brugergruppemøde bliver tirsdag d. 7. december kl. 19 på biblioteket.

