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Møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd tirsdag 6.12.2011 

Tilstede: 

Hanne Lumby, Dorthe Grønbæk, Karl-Ejner Pedersen, Poul Erik Madsen, Fie Langeland, Min Hansen, Karin 

Laursen, Jette Wolthers-Hansen, Thomas Kvist Christiansen, Søren Pedersen. 

Afbud: Michael Sønderskov, Susi Vedsted 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Bemærkninger/opfølgning på referat fra sidste møde 

Vedtægtsændringerne er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget i september måned og sendes ud sammen 

med referatet. Seniorrådets valgperiode passer godt nok sammen med bibliotekets brugerådsperiode, 

hvorimod der kan være nogle forskudte forhold i fht. Ungebyrådet. Det er vigtigt, at den 

ungerepræsentant, der er medlem af brugerrådet også sidder i Ungerådet, således at der er et formaliseret 

bagland. 

3. Budget 2012, konsekvenser af besparelser 

Bibliotekets besparelse blev på 1,5 mill, og det har betydet afskedigelse/omplacering af 3 personer. 

Materialekontoen bliver beskåret med 200.000. I den politiske vedtagelse var det præciseret, at der ikke 

måtte skæres i antallet af Bogen kommer ordningen. Biblioteket vil undersøge, hvorvidt nogle af de 

eksisterende brugere med fordel kan blive direkte brugere af NOTA (tidligere Danmarks Blindebibliotek), og 

dermed få et kvalitetsmæssigt bedre tilbud, samtidig med, at Fredericia Bibliotek får nedsat antallet af BK-

lånere. Der ses på reduktion i rengøringsniveauet. Svært at gå længere ned, da der blev sparet 100.000 kr 

ved sidste sparerunde, og samtidig har Kommunens rengøringsafdeling nedsat serviceniveauet til samme 

pris. Men JB håber, at vi kan finde reduktioner for 50.000-60.000 kr. Børnehavebibliotekerne bliver ikke 

rørt. Der kommer som følge af personalereduktionerne færre bibliotekarer på vagt ad gangen. Mht. Taulov, 

så er det besluttet, at afdelingen skal bestå, men som en selvbetjent løsning. Det skal samtidig undersøges, 

om der er andre mulige og billigere løsninger end den nuværende placering. Det politiske udvalg skal tage 

stilling til forskellige scenarier på december-mødet. Biblioteket har brug for en afklaring, indtil videre køres 

der videre med den eksisterende løsning. 

 



4. Orientering siden sidst fra Biblioteket 

 - besparelser 

 - tilsluttet sig e-reolen, e-bøger 

 - antallet af samarbejdsrelationer stiger – der bruges mange personaleressourcer på det – men meget 

givende for biblioteksvirksomheden 

 - Ungdommens Hus 

 - samarbejdsprojekt for 2. gang med 10.klasses skolen 

 - KOL-test i forhallen 

 - Nyt samarbejde med P4 Trekanten 

 - Book en bibliotekar – en ny måde at anvende personaleressourcerne på 

 - Ny Kultur – og fritidspolitik 

 - Nyt projekt i Korskærområdet, bevilling fra Socialministeriet i forlængelse af Regeringens ghettostrategi 

5. Tema: Fremtidens bibliotek 

JB kom med oplæg 

Fra debatten: Ide med at skrive byens historie – en slags lokal historiewikipedia, tilgængeliggøre folkelig 

viden 

Fantastisk udvikling, biblioteket er inde i 

Biblioteket er et kulturhus 

Fagfolk skal se mere fremad end den helt aktuelle efterspørgsel 

Ældres største problem er ensomhed – arrangementer på biblioteket om søndagen 

Fremtidsværksteder med unge om fremtidens bibliotek 

Samarbejde med skolebiblioteker? 

 

6. Ny Kultur- og fritidspolitik 

Hanne Lumby gennemgik tidsplanen, baggrunden og de værdier der lægges til grund for den kommende 4 

årige Kultur- Fritids- og Idrætspolitik: 

Fællesskab, fordybelse, frivillighed, udfordring, åbenhed 

Brugerrådet vil gerne diskutere politikken næste møde 6. marts. 3-4 medlemmer af brugerrådet kommer 

med et bud på, hvordan biblioteket kan tænkes ind i den kommende politik 

Mulighed for at kommentere og skrive ønsker og kommentarer på: 

http://www.facebook.com/#!/pages/Fredericia-ny-politik/272499526125771 

 

7. Bibliotekstur  

Det bliver onsdag 18.april. Vi starter turen kl. 12. Turen går til Hjørring Bibliotek. JB planlægger. 

8. Evt. 

Intet 

9. Næste møde  

6. marts 2012 – tema: Kultur- fritids- og idrætspolitik 

 



 


