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7. juni 2012 

Møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd onsdag 6. juni 2012, Taulov Bibliotek 

 
Tilstede: Karin Lauersen, Jette Wolthers-Hansen, Susi Vedsted, Poul-Erik Madsen, Min Hansen, 

Søren Pedersen, Dorthe Grønbæk, Jytte Bræmer 

 

Afbud: Karl-Ejner Pedersen, Michael Sønderskov, Thomas Kvist, Fie Langeland, Hanne Lumby 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Bemærkninger/opfølgning til referat fra sidste møde 

Kultur-Idræts- og Fritidspolitikken er politisk vedtaget. Brugerrådet får et trykt eksemplar, 

når de kommer frem til biblioteket. 

 

3. Præsentation af konceptet selvbetjente biblioteker - status på Taulov Bibliotek 

Rundvisning og præsentation af biblioteket. Stedet er på en måde overdraget til brugerne. 

Biblioteket ønsker at udvikle på brugen af det i det omfang, borgerne ønsker det. Man 

kunne måske overveje en bredere brug af det. Samarbejde med Taulov Skole. Det er 

brugerrådets holdning, at det er et flot tilbud. 

 

Der blev spurgt til driftsbudgettet for huset. Det er på 148.000 årligt (lys, varme, vand, 

alarm, rengøring, diverse vedligeholdelsesabb. på udstyr). Hertil kommer personaleudgifter 

til bogopsætning, betjentkørsel med materialer, 3 timers bibliotekar). 

 

Emnet tages op igen på næste møde, hvor der også foreligger nogle flere brugsdata på 

biblioteket. 

 

4. Drøftelse af biblioteksbesøget i Hjørring 

Fredericia Bibliotek kunne lære noget af sorteringspraksis i Hjørring. Brugerne kunne godt 

sortere mere selv og frigøre arbejdskraft. Savner afleverede lydbøger.  

 

En æstetisk oplevelse og spændende at se, hvordan rummet skaber andre muligheder for 

biblioteksbrugen og – benyttelse. Spændende naboer, detailhandel, der giver god synergi 

og formodentlig også nye og andre brugere. De har evnet at skabe mange forskellige 

verdener i samme rum. Arbejder med bibliotekskulturen via rummet. Meget inspirerende. 
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Brugerrådet synes, at indgangspartiet på Fredericia Bibliotek virker uvenligt, man føler sig 

ikke velkommen. Det er som om, området ejes af en bestemt brugergruppe, som besidder 

rummet.  Appellerer ikke til eksempelvis unge. Området skal omindrettes i løbet af 

efteråret, og her vil brugerrådets input også indgå. Man kunne evt. inddrage de nuværende 

brugere i ændringen. 

 

5. TEMA: Læsning 

Dorthe præsenterede forskellige eksempler på, hvordan der arbejdes med læsning. 

Læseklubber for børn i forskellig udformning i samarbejde med hhv. Egumvejens og 

Skansevejens skole.  Børnehavebiblioteker, som måske i højere grad skal dagsordensættes i 

sammenhæng med ny distriktsledelse. Biblioteksorienteringer. Læsehundeprojekt. 

Virtuelle aktiviteter. Sommerbogen. Ordet Fanger. Litteratursiden.  

 

 

6. En første drøftelse og input til bibliotekets virksomhedsplan 2013. 

Skal lægge sig op ad den nye kultur- og fritidspolitik. Punktet udsættes til næste møde. 

 

7. Evaluering af Brugerrådets første år.  

Spændende og interessante møder. Brugerrådet synes og håber, at de har leveret noget 

tilbage. Håber det kan bruges som back-up, også i svære tider. Biblioteket meget glade for 

kvalificeret input. Drøftelse af fornuften i, at Ungebyrådet er repræsenteret. Der bliver 

først valgt ny repræsentant i november, så der er ikke deltagelse i septembermødet. Min 

vil dog gerne deltage. Brugerrådet synes, at det stadig giver god mening, at der er 

repræsentation fra de unge. 

 

8. Orientering fra biblioteket 

Chipning veloverstået med et godt resultat. 

Biblioteket har fået en månedlig 1-sides klumme i Dagbladet. 

IP-telefoni, mobiltelefoner til næsten alle har bevirket ny telefonkultur og desuden 

mulighed for læring ifb. Bibliotekets egne digitale tilbud. 

Projekt ”Stol på hinanden.” 

 

 

9. Fastlæggelse af efterårets møder 

12. september og 6. december. 

 

10. Evt. 

Intet 
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11. Temaer til næste møde 

Bibliotekets rolle i det boligsociale arbejde. 

Kommende møder: Unge og biblioteket, arrangementsvirksomheden. 

 

 

 

 

 

 


