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Møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd tirsdag 6.12.2012 

Tilstede: 

Poul Erik Madsen, Karl-Ejner Pedersen, Michael Sønderskov, Susi Vedsted, Isabelle, Jonas, Min Hansen,  

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

Afbud: Dorthe Grønbæk, Karin Lauersen, Hanne Lumby? 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Bemærkninger/opfølgning til referat af sidste møde 

Biblioteket har undersøgt, hvorvidt hjertestarteren kan flyttes uden på facaden, så den også kan 

bruges udenfor bibliotekets og teatrets åbningstid. Hjertestarteren er Teatrets, som har fået den 

via donation fra TrygFonden. Teatret er ikke interesseret i at flytte den, frygter hærværk. Karl-Ejner 

kender til specielt indrettede skabe til formålet udendørs, og det er en sag, som Seniorrådet vil 

forfølge - at arbejde for, at der kommer en række udendørs hjertestartere i bymidten. App viser, 

hvor i byen hjertestartere findes. Der findes en del.  

3. Budget 2013 

Der skal ikke ske afskedigelser, men der nedlægges endnu en stilling, ligesom en anden går ned i 

timetal. Det er svært at blive ved med at bevare den nuværende åbningstid med den fremtidige 

bemanding. Biblioteket vil se på alternative åbningstider, hvor huset åbnes, men uden personlig 

hjælp. Nedlæggelse af søndagsåbent ligger lige for, men der er i gennemsnit 170 besøgende på de 3 

timer om søndagen. Det er stik imod tendensen i samfundet at lukke søndag, derfor må der ses på 

en næsten personaleløs søndag, hvor der dog er et minimum af personale til at agere ”vagthunde”. 

Brugerrådet opfordrede til at tænke på frivillig arbejdskraft til at holde biblioteket kørende – uden 

at de skal gå ind i nogen form for vejledningsopgaver. Brugerrådet fraråder at afskaffe 

søndagsåbent. 

Der blev foreslået at se på alternative finansieringskilder, eksempelvis sponsorater.  

Biblioteket har gennem de seneste år skåret kraftigt i den generelle bemanding for at kunne tilbyde 

særlig hjælp, når det efterspørges, eks. servicen ”book din bibliotekar”, og den form for 

differentieret betjening bør udvikles/udvides. 

Brugerrådet efterlyser en politisk vision for biblioteket, og ser gerne et møde i første halvdel af 

2013 med det politiske udvalg. JB bringer det op på det temamøde om biblioteket, som skal finde 

sted 18. december. 



4. Bibliotekets virksomhedsplan 2013 

Vigtigt, at den spiller op til de øvrige fokuspunkter i Kommunen – ikke kun den kulturpolitiske 

dagsorden, men også de overordnede dagsordener som bosætning og uddannelsesudfordringen, 

som den er blevet synlig i AKF-rapporten. Men det er også vigtigt, at få synliggjort alt det biblioteks- 

og formidlingsarbejde, der ligger udenfor det fysiske bibliotek. Indsatsen i kommunens 

kanalstrategi ifht. digitalisering af borgerservice, er ligeledes relevant. Det er vigtigt med 

tværsektoriel tænkning, men det er også nødvendigt at udvikle det fagspecifikke og følge den 

udvikling, der finder sted på området.  

5. Kulturvaneundersøgelsen 

JB gennemgik den nye kulturvaneundersøgelse og fremdrog nogle af de resultater, der vedrører 

biblioteker specifikt. Michael spurgte ind til de lediges brug af biblioteket. Er det et indsatsområde, 

der lokalt skal arbejdes med fremover? 

6. Tema: Unge og Biblioteket 

Erfaringerne fra Innocamp 2012 samt diverse undersøgelser viser, at de unge vil have rum og plads, 

og vil behandles på egne præmisser. De ønsker en hybrid af det eksisterende bibliotek og de steder 

i byrummet, hvor de færdes: cafeer, biografer, butikker. Deres drømmebibliotek er et bibliotek, der 

forener byrummets muligheder for det sociale med bibliotekets multumedietilbud.  

Drøftelse, der mundede ud i en aftale om et møde mellem biblioteket og Ungebyrådets Kultur- og 

miljøudvalg. Min og Jytte mødes først i det nye år for at tale nærmere om mødet. Min deltager ikke 

længere i brugerrådsmødet, da der i det nye år ikke er bevilling til en person, der faciliterer 

Ungebyrådets arbejde. 

Desuden arbejdes der videre med tankerne om et fælles læringssted/lektiecafe i et samarbejde 

med ungdomsuddannelserne, hvor ældre unge hjælper yngre. 

7. Orientering fra biblioteket 

Øget samarbejde med Borgerservice – specielt om læringsdelen 

Biblioteket arbejder med ny organisationsmodel 

Skal igangsætte Bogstart-projekt i Korskær, hvor børn skal besøges med bogpose i hjemmet 4 

gange indtil de fylder 3 år. 

8. Punkter/tema næste møde 

Intet aftalt 

9. Mødedatoer for foråret 2013 

6.marts og 6. juni 


