Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 10.12.2019
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Anne Birgitte, Grete, Ida, Jakob, Pia og Erik (referent)
Afbud: Tina
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Konstituering af Brugergruppen
Gruppen er den samme som før valget. Ida forbliver formand og Tina næstformand.
Pia spørger Anne Søndergaard, om hun kunne være interesseret i at træde ind i Brugergruppen i den vakante
plads.
3. Boghusene
Ida passer boghuset i Tranebjerg resten af december + januar. Pia passer boghuset i Tranebjerg i februar +
marts. Tilsyn og nye bøger ca. hver 2-3 uge. D. 31. december sørger Jakob for ’overnatning’ af boghuset hos
Kettys farver, sådan at huset ikke lider overlast nytårsaften og nat. Anne Birgitte passer boghuset i Nordby
vinteren over.
4. Biblioteksnyt
Bladkompagniet overtager kørslen med fjernlånskasser pr. 1.1.2020 fra Post Nord.
Nye borger Pc’er. Mogens presser på for at vi kommer videre i processen hos kommunens IT-afdeling.
Samsø Bibliotek, Læringscenter + Folkebibliotek, har sammen lavet en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen
om at få midler hjem til SFO’erne, sådan at litteraturlysten bliver stimuleret på øens 2 SFO’er. I første
omgang er ansøgningen afsendt, og i løbet af december måned kommer der svar tilbage. Ved et ja skal
Samsø Bibliotek og SFO’erne samarbejde om projektet.
5. Økonomi
Årsbudgettet er brugt, og et lille minus på 2-3.000 kr. er status. Vi har fået 2.600,- kr. i refusion fra
Kulturstyrelsen for et teaterstykke sidste år.
6. Arrangementer
I denne omgang er der to foredrag på spil til det allerførste arrangement i 2020! E sender dem ud igen og
med priser for foredragene. Via e-mail voterer gruppen om det første foredrag i 2020.
1) Klimapolitisk forsker Theresa Scavenius tilbyder foredrag om klimaforandringerne og hvis ansvar, det
egentlig er at løfte os ud af klimakrisen. Titlen er: Hvem har aben.
2) Historiker og journalist Henning Frandsen tilbyder foredrag om ”Kvinderne på Sprogø og mændene på
Livø”. Foredraget ’Lev for det halve’ kunne også være interessant f.eks. i efteråret.
7. Evt.
Jakob har brætspillene med ind på biblioteket! Jakob informerer lidt om Anton Rosen Huset. Hvis én fra
gruppen er interesseret i repræsentere Brugergruppen i stedet for ham, vil det være OK? Jakob har svært
ved at komme til torsdag eftermiddagsmøderne!
Næste brugergruppemøde bliver tirsdag d. 25. februar kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.

