Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 15.06.21
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Tina, Grete, Pia og Erik (referent).
Afbud/ikke tilstede: Anne Birgitte, Ida, Anne og Line.
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Biblioteksnyt
Der er nu igen næsten normale tilstande på Samsø Bibliotek. Fra mandag d. 14. juni er vi vendt tilbage til
normale åbningstider med selvbetjening alle ugens dage mellem kl. 8 og 22. Man behøver ikke at have
mundbind på, og der er ingen krav om at have coronapas for at komme ind på biblioteket. Dog skal man
stadig holde afstand, udvise god håndhygiejne, nyse i albuen m.m.
Vedrørende skolebyggeriet, så vil der fra uge 26 og det meste af det kommende skoleår, kun være muligt at
komme ind på biblioteket via hovedindgangen fra Sambiosens/bibliotekets parkeringsplads.
D. 23. juni har biblioteket og de to SFO’er evalueringsmøde angående ’Projekt Læselyst’!
Forfatterarrangementet og det meste af bogprojektet er gennemført. Dog skal de to SFO’er bytte bøger lige
før skolernes sommerferie.
3. Boghusene
Der er kommet boghuse ud. Nu er der boghuse følgende steder: v. Nordby Bibliotek, v. Mårup Brugs, v.
Søster Sidevind i Besser, v. Samsø Farver & Hobby i Tranebjerg. Det 5. sted er ved at bliver etableret v. ny
restaurant i Ballen (Ballenvej 50). Navnet på restauranten bliver ’Molevitten’! Vagtskema til dækning i
sommeren og starten af efteråret 2021 vedlægges rundsendingen af dette referat. Hvis man bliver forhindret
i at opfylde vagten, så prøv at bytte vagten med en anden.
4. Økonomi
Brugergruppens budget for 2021 til arrangementer o.l. er opjusteret til 40.000,‐ kr. Dvs. at ikke forbrugte
midler fra 2020 er blevet overført til Brugergruppen i 2021.
5. Arrangementer
Børneteaterstykket ’Mis med de blå øjne’ er fastsat til lørdag d. 2. oktober kl. 14 i Kultursalen. Prisen er total
6574,‐ kr. for denne forestilling. E prøver at få arrangeret foredraget ’Kaldet til Jutlandia’ i oktober eller
november måned i Kultursalen. E prøver endvidere, at få fat i teaterforestillingen ’Oh solo mig’ af gruppen
KrisKat til Nordby Gadekær sidst i august eller september. E kontakter Nordby borgerforening omkring dette
arrangement. E kontakter Vibeke Grønfeldt for et muligt arrangement senere; f.eks. til Det Offentlige
Brugergruppemøde, hvis Susan Simonsen ikke kan komme!
6. Dialogmøde med SKU
Brugergruppen blev indkaldt virtuelt denne gang pga. øget Coronasmitte på Samsø omkring 1. juni. Et
skulderklap til Brugergruppen for teaterarrangementer m.m.
7. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 17. august kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.
I september/oktober er der udstilling på Samsø om Thorkild Bjørnvig. I den forbindelse vil Samsø Bibliotek
lave en udstilling om hans litteratur på biblioteket.
E tager retningslinjer for at udstille på biblioteket med til næste møde.

