Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 14.10.2019
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Tina, Anne Birgitte, Grete og Erik (referent)
Afbud/ikke tilstede: Pia, Jakob og Ida
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
Tina har boghuse og boghusbøger med til vinteropbevaring på skolen og biblioteket! De kommer ind lidt før
tid, og pga. andre projekter i næste uge, bliver de afleveret nu. Boghusene i Nordby og Tranebjerg er dog
stadigvæk i brug og vil være det vinteren over. Anne Birgitte passer huset i Nordby, medens Tina passer
huset i Tranebjerg indtil næste brugergruppemøde. Anne Søndergaard kan desværre ikke passe boghuset i
Tranebjerg denne vinter pga. sygdom. Til næste møde skal vi også finde ud af, hvor boghuset i Tranebjerg
skal være nytårsaften og nat?
3. Biblioteksnyt
Der er indkøbt 11 nye borger Pc’er! 6 stk. til folkebibliotek og 5 til skolebibliotek (PLC). De bliver installeret i
den nærmeste fremtid med så god en sikkerhed for borgeren som muligt. I 2020 er der afsat midler til
klimaanlæg på biblioteket. Der er her midt i oktober 2579 aktive lånere på biblioteket. E undersøger til
næste gang om tallet for aktive Samsø lånere kan trækkes ud?
4. Økonomi
Med Teater Blik og forestillingen ’Hvad nu hvis’, samt Teater KrisKat og forestillingen ’Memories’ er
årsbudgettet brugt. Et forventet refusionsbeløb på ca. 2.700,- kommer forhåbentligt i slutningen af året. Alt i
alt skulle det slutte med et lille minus på ca. 2000,- kr.
5. Det offentlige Brugergruppemøde tirsdag d. 26. november kl. 19
På valg: Anne Birgitte (modtager genvalg). Derudover er der en vakant bestyrelsespost! E forespørger Lena
Jo Hursh, om hun kan komme og holde et ½ times foredrag om sit forfatterskab på Samsø. Hun har lige
udgivet krimien ’Mord i Pillemark’! Vi kan tilbyde 2 flasker rødvin og salg af den nye bog til arrangementet.
Hvis ikke hun kan komme, så holder vi et rent offentligt brugergruppemøde. E sørger for annonce til Samsø
Posten. Dagsorden til mødet: 1) Beretning v/Ida. 2) Lidt om Biblioteket. 3) Valg til Brugergruppen. Anne
Birgitte på valg (modtager genvalg). Min. 1 ny kandidat ønskes opstillet. 4) Evt.
Inden dagsordenen til mødet vil brugergruppen fortælle lidt om sit virke, og bibliotekets nye leder Helle
Griebel Anesen vil også få mulighed for at præsentere sig. Anne Birgitte kommer ikke til mødet.
6. Øvrige arrangementer
Forestillingen ’Hvad nu hvis’ blev vist for næsten 40 børn i Kultursalen for de to børnehaver på øen. D. 31.
oktober viser Teater KrisKat forestillingen ’Memories’ for Kildemosen og andre interesserede i Kultursalen. E
videresender e-mails fra foredragsholdere m.m., sådan at Brugergruppen kan se et varieret udbud. Man
behøver kun at respondere, hvis man synes noget er interessant som et muligt kommende arrangement.
7. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 10. december kl. 19 her på biblioteket i Tranebjerg.

