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31. januar 2014 

Referat af møde i Bibliotekets Brugerråd torsdag 30.1.14 kl. 16-18 

Tilstede: 

Karin Lauersen, Susi Vedsted, Jette Wolthers-Hansen, Michael Sønderskov, Poul Erik Madsen, 

Karl-Ejner Pedersen, Jytte Bræmer 

 

Afbud: 

Thomas Kvist Christiansen, Søren Pedersen, Dorthe Grønbæk, Isabella 

Der er endnu ikke udpeget repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget, vil ske på februar-mødet 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Konstituering af det nye brugerråd 

Karin Lauersen genvalgt til formand, Poul Erik Madsen som næstformand. Der indkaldes 

suppleanter, hvos nogle af medlemmerne får varigt forfald. 

 

3. Tema: Læsesvage 

Bibliotekar Lone Petersen præsenterede bibliotekets tilbud til læsesvage 

 

Generelle rundvisninger, Undervisning på VUC i borger.dk muligheder for læsesvage 

voksne (en udløber af et udviklingsprojekt med en række andre jyske biblioteker), 

samarbejde med Middelfart bibliotek og gymnasium, oprettelse af ordblindenetværk, 

samarbejde med AOF, der har rådgiver siddende på biblioteket hver torsdag, fortsættelse af 

læsehundeprojekt. 

 

Ros til Lones indsats. 

 

4. Budget 2014 
Drøftelse af forskellige poster, eksempelvis rengøringspostens størrelse set i forhold til 

ydelsen.  

 

Materialekontoen er blevet skånet for besparelser og rækker nogenlunde. Der er et stadigt 

større behov for økonomi til det digitale indhold, hvor det i højere grad er brugerne der 

bestemmer anvendelsen. Der justeres selvfølgelig i takt med benyttelsen på de fysiske 

materialer, eksempelvis på musik CD’erne, men på bogområdet er der stadig stor 

efterspørgsel på fysiske materialer. 

 

Der blev drøftet indtægter, bla. den ydelse, der leveres til Fredericia Teater, som ikke står i 

forhold til ydelsens omfang. 
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Der blev udtrykt lidt undren over portokontoens størrelse på 71.000. Ved efterfølgende 

undersøgelse viser det sig, at der nok er overbudgetteret noget, da den reelle udgift i 2013 

kun var på 53.000. De 20.000 heraf er bidrag til den landsdækkende kørselsordning, der 

bringer materialer rundt hver dag mellem bibliotekerne. Desuden er der i 2013 en udgift til 

postudbringning om lørdagen (hvor biblioteksbetjenten har fri). Denne ordning er imidlertid 

opsagt. Den reelle udgift til porto har således været på mindre end 30.000 i 2013. Biblioteket 

prøver konstant at nedbringe antallet af fysiske breve. Der er dog regninger, som ifølge 

lovgivningen skal udsendes pr. post, da de indeholder personfølsomme oplysninger. 

 

5. Strategi- og udviklingsplan for biblioteket 
Der blev ved budgetvedtagelsen for 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en langsigtet 

udviklingsplan for biblioteket. Et ønske, som Brugerrådet selv har fremført ved mødet med 

Kulturudvalget i 2013.  

 

Drøftelse af proces. Der skal arbejdes med grader af brugerinvolvering, men det er meget 

vigtigt, at der også kommer visioner fra fagfolk og andre eksterne personer. Man kan ikke 

forvente, at almindelige brugere skal tænke lige så visionært om et område, der ligger langt 

udenfor deres almindelige interesseområde. Planen skal balancere mellem disse to forhold.  

 

Brugerrådet vil gerne involveres meget i processen, og det blev besluttet at afsætte god tid 

på møderne i 2014 og i stedet suspendere temaer, som sædvanligvis har været et punkt på 

dagsordenen. Der blev drøftet metode ifht. konsulentinddragelse mv. 

 

 

6. Brugerrådets ønsker til temaer og aktiviteter 

Der afholdes 3 møder yderligere i år: Forslag til mødedatoer: 

7. maj 

17.september 

4. december 

Brugerrådet vil gerne på en studietur til Herning, når det nye bibliotek indvies – 

formodentlig i september, kombineret med et besøg i Silkeborg. 

 

7. Orientering fra Biblioteket 

Har fået eksterne midler (Kulturstyrelsen) til at udvikle på faglitterære læseklubber for 

drenge i samarbejde med 3 skoler. Et eksempel på, hvordan kulturinstitutionerne kan byde 

ind på den understøttende undervisning. 

Succesfuld Forfatter Boot Camp i samarbejde med Den Kreative Skole, 25 entusiastiske 

unge. 

Starter nyt projekt op sammen med Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune. 

Guidet fælleslæsning for svage borgere. Et eksempel på, hvorvidt kulturen spiller en rolle i 

det udvidede sundhedsbegreb. 

Kort om bibliotekets nøgletal for 2013. 

 

8. Evt. 
Forslag fra Karl Ejner om, at medlemmerne af Brugerrådet skulle være noget mere synlige, 

f.eks. ved bibliotekets arrangementer. Medlemmerne tilmeldes bibliotekets nyhedsbrev, og 
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ønsker medlemmerne at deltage skal man blot skrive det til arrangementskoordinatoren (hvis 

e-mail er nævnt i nyhedsbrevet), som så sørger for gratis billet. Den fra personalet, der 

afholder arrangementet byder velkommen til aftenen, men sørger lige for at præsentere det 

medlem fra Brugerrådet, der måtte deltage. 

 

 

Ref.: Jytte Bræmer 31.1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


