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Møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd tirsdag 31.5.2011 

Tilstede: 

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

Mie ?,  Min Hansen, Karin Lauersen, Jette Wolthers-Hansen. 

Fraværende : Thomas Kvist Christiansen og Søren Pedersen 

1. Præsentation og velkomst 

 

2. Fredericia Bibliotek anno 2011 

Jytte Bræmer gav en præsentation af bibliotekets virksomhed, samarbejdspartnere, udfordringer 

og dilemmaer. 

Korte kommentarer til præsentationen: kunne man gøre foyeren mere indbydende for unge, 

biblioteket skal være tilstede på ny ungehjemmeside ung7000.dk, flere målrettede arrangementer 

for unge, gymnasiet god indgang til de unge, da 50% af en ungdomsårgang er elever der. 

 

3. Konstituering af Brugerrådet.  

Karin Lauersen blev valgt til formand, Poul Erik Madsen som næstformand, Jytte Bræmer sekretær. 

Til næste møde udarbejder formand, næstformand og sekretær et forslag til arbejdsplan for det 

kommende år, hvor der behandles forskellige temaer, således at rådets diskussioner har fokus og 

ikke flagrer i alle retninger. 

 

4. Forretningsorden.  

Michael Sønderskov påpegede 2 paradokser i vedtægterne. Dels at der i de nuværende vedtægter 

er angivet, at man skal være 18 år for at valgbar. Dette stemmer ikke overens med, at 

Børnebyrådet har en plads. Dels er der anført, at man skal være bosiddende i Fredericia Kommune 

for at være valgbar. Dette bør ændres til være bosiddende eller arbejde i Fredericia Kommune, da 

nogle af medlemmerne, der repræsenterer forskellige brugergrupper ikke nødvendigvis er bosat i 

Kommunen. Jytte laver forslag til ændrede vedtægter og fremsender dem med anbefaling til 

vedtagelse i Kultur- og fritidsudvalget. 

Jytte laver forslag til forretningsorden, som behandles på næste møde. Den bør indeholde nogle 

faste punkter, f.eks. godkendelse af referat, siden sidst og et tema til behandling. Følgende temaer 

blev foreslået som eksempler: hjemmesiden, hvad er god service, bibliotekets optimale placering. 

Alle opfordres til at overveje relevante temaer til drøftelse fremover.  

Der var enighed om, at mødefrekvensen er 4 møder årligt. Tidspunktet mellem kl. 16 og 18 er godt 

for alle. 

 



5. Kommissoriet for rådet blev godkendt. 

Det blev påpeget, at det er vigtigt, at det er principielle diskussioner, vi tager i brugerrådet. 

 

6. Evt. 

Næste møde 30. august 2011 kl. 16-18 

 

 

 

 


