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Referat fra Fredericia Biblioteks Brugerråd 

onsdag 12.9.12, møde nr. 6 

 

Tilstede: 
Hanne Lumby, Dorthe Grønbæk, Karl-Ejner Pedersen, Poul Erik Madsen, Susi Vedsted, Karin 

Lauersen, Jette Wolthers-Hansen, Thomas Kvist Christiansen, Søren Pedersen, Jytte Bræmer. 

 

Afbud : Michael Sønderskov, Min Hansen samt repræsentant fra Ungebyrådet 

 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Bemærkninger/opfølgning til referat af sidste møde 

Intet 

 

3. Opfølgning Taulov Bibliotek  

Bilag med status og brugsdata for 2. kvartal vedhæftet (kopi af orientering til 

Kulturudvalget) 

Udlånstal og besøgstal er nogenlunde status quo. Brugerrådet synes stadig, det er et godt 

bibliotekstilbud. Det er i høj grad op til borgerne i Taulov, hvad de vil bruge lokalerne til. 

Biblioteket stiller gerne lokalerne til rådighed, men det er også nødvendigt at holde sig for 

øje, at der er et spareprojekt, så det er begrænset, hvor meget biblioteket kan gå ind i 

aktiviteter. Der var opfordringer til biblioteket om at indtænke andre kommunale partnere i 

lokalerne, så de kan indeholde flere funktioner. IT-undervisning blev drøftet, der er dog ikke 

udstyr til undervisning derude, ellers er man åben for at henlægge noget undervisning 

decentralt. Der foregår allerede en del IT-undervisning på Tavlhøj for Taulovs ældre.  

Der er været lidt misforståelser mellem én af de frivillige og biblioteket, som har givet sig 

udtryk i nogle avisartikler. Der er ingen negativ indstilling til bibliotekskonceptet i Taulov 

fra Bibliotekets side. Det er vigtigt med en direkte dialog mellem frivillige og bibliotek. 

 

4. Budget 2013 

Bilag: Borgmesterens budgetforslag 2013-2016 vedhæftet 

Brugerrådet ser tydeligt det dårlige arbejdsklima i byrådet.  Biblioteket ses som et kulturelt 

fyrtårn i byen. Det er nødvendigt med slagkraftige institutioner, der kan fungere som en 

motor i det kulturelle liv i kommunen. Det er svært at se, hvad der kan spares væk efter de 

seneste 2 års besparelser, som har betydet en reduktion på 10 % af bibliotekets budget – og 

nedlæggelse af 7-8 stillinger, heraf 4 ved direkte afskedigelser. 

 

Samtænkning af borgerservice og bibliotek har perspektiver, men kræver en nærmere 

drøftelse og hører ikke hjemme som en panikbeslutning i et sparebudget. Det er ikke godt 

for ordentlig proces. 



 

 

 

Brugerrådet udtrykker bekymring og sender et høringssvar, der fremhæver særligt tre 

forhold: 

 

1. Vigtigheden af at fastholde kvaliteten i den basale udlånsfunktion, som understøtter 

læring og læsning 

2. Det nødvendige kulturelle fyrtårn, som grundet volumen fungerer som en kulturel motor i 

hele Fredericia 

3. Bibliotekets betydning i den digitale udvikling. 

 

 

 

5. Tema: Bibliotekets rolle i det boligsociale arbejde 

Oplæg v. Jytte 

Gennemgang af overordnede formål og konkrete aktiviteter i hhv. Korskærparken og 

Sønderparken. Biblioteket er en vigtig faktor  i inklusionsprocesser og arbejdet med at sætte 

svage borgere i stand til at mestre livet. Det kræver et tværfagligt samarbejde med andre 

fagligheder samt en høj grad af inddragelse af frivillige. Biblioteksprojektet ophører ved 

udgangen af 2012, men der vil stadig være en involvering i aktiviteter derude – samtidig 

med, at man understøtter de frivilliges indsats (det kører ikke af sig selv). 

 

6. Drøftelse af bibliotekets virksomhedsplan 2013 

Udsat til næste gang, hvor det sættes først på dagsordenen. 

 

7. Orientering fra Biblioteket 

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra diverse ældreorganisationer i Fredericia 

Arrangementsprogram udkommet. Det er udtryk for alle de samarbejdsflader, biblioteket 

har. 

Biblioteket har en stor andel i Kulturnatten 

Skånejob oprettet. 

 

8. Evt. 

Kan hjertestarteren flyttes udenfor biblioteket? Undersøges. 

 

9. Punkter/tema til næste møde 

Næste møde torsdag 6. december 

Tema: Unge og biblioteket med udgangspunkt i erfaringerne fra bibliotekets deltagelse i 

Innocamp 2012 i november måned. 

 

 

Ref. Jytte Bræmer 

13.9.12 

 

 

 


