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Møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd tirsdag 30.8.2011 

Tilstede: 

Hanne Lumby, Dorthe Grønbæk, Karl-Ejner Pedersen, Michael Sønderskov, Poul Erik Madsen, Susi Vedsted, 

Fie Langeland Larsen,  Min Hansen, Karin Lauersen, Jette Wolthers-Hansen, Thomas Kvist Christiansen, Jytte 

Bræmer 

Afbud: Søren Pedersen 

1. Dagsorden godkendt 

2. Opfølgning på referat: Der er sket 2 mindre justeringer i vedtægterne i forlængelse af de 

indvendinger, der kom på sidste møde. Jytte skal lige afklare med forvaltningen, hvorvidt de skal 

omkring det politiske udvalg. Når det er afklaret, får medlemmerne af brugerrådet de reviderede 

vedtægter. 

3. Forretningsorden. Der var fremsendt forslag til forretningsorden fra formand, næstformand og 

sekretær. Der kan være et mindre overlap fra vedtægterne, men det er sigtet, at det skal være et 

praktisk arbejdsredskab for vores møder. Repræsentanten for børnebyrådet er kun valgt i byrådet 

for en 1 –årig periode, men brugerrådet vil foreslå, at vedkommende (Fie) bliver siddende i 2 år i 

brugerrådet, uanset om hun bliver genvalgt til børnebyrådet eller ej. Der er forslået en årlig 

biblioteksekskursion til inspiration for brugerrådet. Der var enighed om, at med start kl. 14 på en 

hverdag kan det nok kan lade sig gøre for de fleste, hvis datoen bliver meldt ud i god tid. Forslaget 

til forretningsorden blev godkendt. 

4. Siden sidst.  Jytte orienterede om: 

• Tendenser fra  den årlige landsdækkende og lokale statistik 

• Over 10 % stigning i udlånet i juli i forhold til juli 2010. 

• Ny arrangementsfolder – og sæson. Ros fra Brugerrådet 

• Fokus på Netmedier i uge 36 og 37. Folder om dette uddelt. 

• Sjov biblioteksservice i sommer: BIB-MIX to go. 

• Trygfonden støtter fortsættelse af ”Læser med hunde” 



• Ny generel præsentationsfolder for Fredericia Bibliotek 

• Ny hjemmeside, som i søgningen medtager mange andre kilder end fysiske medier, som det har 

været hidtil. Repræsenterer ny generation af hjemmesider. 

• Støtte fra Socialministeriet til Fredericia Kommune i forlængelse af Regeringens ghettoplan. Ét 

af 2 indsatser er et form for daghøjskoletilbud, som skal udmøntes af biblioteket – som en 

naturlig forlængelse af de biblioteksindsatser, der kører derude allerede. 

Der blev positivt bemærket fra flere af brugerrådets medlemmer, at biblioteket er meget 

opsøgende og udfarende – eksempelvis opstart af læseklub på byggeren, forsøg med 

tilstedeværelse i Fredericia Idrætscenter, afhentningssted i Erritsøhallen. 

 

Fredericia Teaters nye indgang betyder, at biblioteket i højere grad har foyeren for sig selv. 

Sælger stadig billetter for teatret – og Billetnet i øvrigt. 

 

5. Tema: Biblioteket som fysisk rum. 

Oplæg om tankerne bag indretningen af Fredericia Bibliotek v. publikumschef Anna Margrethe 

Nygård. Derefter rundvisning. Mange rosende ord fra brugerrådets medlemmer. Virker 

inspirerende og indbydende. 

En íde til et kommende tema kunne være: Fremtidens bibliotek. 

6. Budget 

Jytte orienterede om bibliotekets budget 2011 i hovedtal og udsigterne til kraftige besparelser på 

området for 2012. Brugerrådet anerkender behovet for besparelser, men skriver i et høringssvar, at 

man er bekymret for omfanget, og at man i forhold til lukning af Taulov tænker alternative 

biblioteksløsninger i området. Desuden fraråder man kraftigt at skære børnehavebibliotekerne 

væk, da det er indgangen til bøgernes verden og sproget for en lang række børn, der ikke bliver 

introduceret til biblioteket af deres forældre. Der blev udarbejdet og oplæst udkast til høringssvar 

fra brugerrådet, som formanden fremsender på brugerrådets vegne. 

Kulturelle arrangementer blev diskuteret, og der var enighed om at det var en vigtig del af 

biblioteksvirksomheden, som anvender en relativ lille del af budgettet, og som samtidig virker som 

PR for biblioteket. Der deltager desuden en lang række personer, som ikke anvender bibliotekets 

traditionelle tilbud, men som får øjnene op for dem ad den vej. 

7. Evt.  

Der blev præsenteret forskellige forslag til temaer for de kommende møder. Formad og sekretær 

vælger temaet for de kommende møder. 

 

Næste møde :  6. december.   

 

 



 


