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Referat af møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd torsdag 6. juni kl. 16-18  

på Magion, Grindsted 

 

 

11. juni 2013 

 

Tilstede: 

Karin Lauersen, Jette Wolthers-Hansen, Søren Pedersen, Hanne Lumby, Dorthe Grønbæk, Jytte 

Bræmer 

 

Afbud:  

Michael Sønderskov, Poul Erik Madsen, Karl-Ejner Pedersen, Susi Vedsted, Thomas Kvist 

Christiansen, Isabella 

 

Rundvisning på Biblioteket i Magion i Grindsted v. bibliotekschef Ole Bisbjerg 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Referat fra mødet 6.3 

Godkendt 

3. Status på ændrede åbningstider 

De to måneder, der er gået (april og maj), er sammenlignet med tilsvarende måneder fra 

2012. Der er en besøgsstigning på 28%. Det forløber uden problemer. I et vist omfang 

benyttes de 3 timer mellem 8 og 11 til fleksibel betjening, dvs, skoleklasser eller andre, der 

på forhånd har meddelt, at de vil komme og at de har brug for hjælp. Udlånstallet er ikke 

opgjort endnu for perioden. 

4. Budget 2013 

JB gennemgik budgettet. Drøftelse af diverse indtægter, bl.a. størrelsen af bødeindtægterne 

og muligheden for at få påmindelser på sms. Det vigtigste for biblioteket er at få 

materialerne retur igen til tiden, men omvendt budgetteres der også med en indtægt. En 

indtægt som til stadighed falder, og derfor må pengene hentes andre steder i budgettet. JB 

tilretter bilaget, og vi tager det op igen på det første møde i det nye brugerråd. 



 

 

5. Drøftelse af proces ifht. valg/udpegning af brugerrådet for den kommende 2 års 

periode. 

Biblioteket iværksætter et valg til de 3 medlemmer af brugerrådet, som er valgt blandt 

”almindelige” brugere. Det bliver ca. 1. september. Første møde i det nye Brugerråd primo 

oktober. 

6. Planlægning af møde med Kultur- og Fritidsudvalget 27. august (udsat fra 11.6) 

Ønsket om mødet udsprang af sidste og forrige års besparelser på biblioteket, hvor 

Brugerrådet efterlyste udvalgets vision for området. Ærgerligt med flytning af dato, da der 

var mange fra udvalget, der kunne deltage den 11. juni. Jytte får styr på, hvem der er er i 

stand til at deltage 27.8 og indkalder til et lille formøde, hvor indhold og roller fastlægges. 

7. Evt. 

Næste møde bliver primo oktober i det nye Brugerråd, hvor der forhåbentlig er mange 

gengagere. Susi Vedsted har meddelt, at hun også i de kommende 2 år repræsenterer 

institutionsområdet, og Isabella er Ungebyrådets repræsentant. 

 

 

 

 

 

 

 


