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7. maj 2014 

Referat af møde i Bibliotekets Brugerråd tirsdag 6. maj 2014 

 

Tilstede: 

Karin Lauersen, Jette Wolthers-Hansen, Poul Erik Madsen, Karl-Ejner Pedersen, Dorthe Grønbæk, 

Nanna, Helle Gross Poulsen, Bente Ankersen, Jytte Bræmer 

Afbud: 

Michael Sønderskov, Thomas Kvist Christiansen, Susi Vedsted, Søren Pedersen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Bemærkninger/opfølgning på sidste møde 30.1.14 

Karl-Ejner har forsøgt at blive låner på NOTA, som der blev fortalt om på sidste møde. Det 

kunne han ikke, da det kræver en visitation, man kun kan blive låner, hvis man ikke er i 

stand til at læse trykt tekst. Karl-Ejner blev orienteret om lydbogstilbuddet på Fredericia 

Bibliotek, som alle kan benytte. 

 

3. Orientering fra Biblioteket 

På grund af skimmelsvamp på Turistbureauet, flytter det midlertidigt ind i Bibliotekets 

foyer. Det er et naturligt samarbejdsfællesskab, da begge parter arbejder med 

informationsformidling. Biblioteket besvarer allerede i dag mange turismespørgsmål. 

Turistbureauets personale flytter med, og åbningstiden bevares. Der bliver ikke plads til alt 

materiale fra en start, men det vil ikke gå ud over kvaliteten for borgerne. 

 

Biblioteket opretter til stadighed nye kurser i oprettelse af digital postkasse.  Fredericia 

kommune ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet for borgernes oprettelse, og 

bibliotekets kurser er givetvis med til at understøtte den udvikling. 

 

Projektet Guidet fælleslæsning, som der blev orienteret om på sidste møde er startet i 

samarbejde med projektet ”LIV”, der har til huse i Fredericia Idrætscenter. 

 

Biblioteket er gået i gang med planlægningen af samarbejdsprojekt med 3 skoler om den 

understøttende undervisning. Projekt ”Åbning af faglitteraturen”, hvor det er læsevejlederne 

på Taulov, Skjoldborgvejen og Indre Ringvej, der er kontaktpersonerne. Starter i det nye 

skoleår. 

 

Biblioteket deltog i Fredericia Dagblads ”Gang i byen” i det gamle Føtex. 

 

Brugerrådets medlemmer er blevet tilmeldt bibliotekets nyhedsbrev. 



 

Siden sidste møde har der været en enkeltstående politisk udmelding om en eventuel 

placering af biblioteket i Tøjhuset. Brugerrådet udtrykte bekymring for den slags 

udmeldinger, inden der er diskuteret en egentlig strategi for, hvad man vil med biblioteket. 

Blev drøftet med det tidligere politiske udvalg. 

 

4. Regnskab 2013 og budget 2015 

Biblioteket kom ud af 2013 med et overskud på 1,2 mill. Det skyldes en forskudt udbetaling 

på 3 udviklingsprojekter. På den ordinære biblioteksdrift var der et overskud på 123.000 kr. 

Beløbet er overført til 2014. 

 

Orientering om forventet besparelse på 75-80 mill. i 2015. Budgetprocessen og diskussionen 

starter i de politiske udvalg.  Alle bliver formodentlig berørt. 

 

5. Strategi- og udviklingsplan 

Kultur- og Idrætsudvalget har endnu ikke nikket til at igangsætte processen.  Der skal være 

en høj grad af brugerinddragelse, men måske skal man sammensætte eventuelle 

fokusgrupper på nogle ”skæve” og utraditionelle måder for at få overraskende input. Der er 

3 grupper, der er interessenter: Brugere/brugerrådet, poltikerne, Bibliotekets 

ledelse/personalet. 

 

Resultatet/planen skal være en kombination af den biblioteksfaglige udvikling og lokale 

udfordringer og ønsker. Den skal gerne give nogle klare udviklingsspor for, hvordan og i 

hvilken retning, biblioteket skal bevæge sig. 

 

Nanna fra Ungebyrådet mente man skal satse på de unge og læringssporet.  Mange af de 

andre brugergrupper skal nok komme af sig selv. 

 

Der er ingen deadline for arbejdet, og det er som sådan ikke en hastesag, men opdraget var 

budgetvedtagelsen for 2014, så biblioteket og brugerrådet ser det som en opgave, der skal 

igangsættes, med mindre det nye udvalg vil det anderledes. 

 

Bente Ankersen tager drøftelserne med som en orienteringssag til det politiske udvalg, som 

har haft mange andre presserende opgaver. 

 

Brugerrådet var enige i, at det var vigtigt med politisk opbakning, inden arbejdet blev 

igangsat. 

 

6. Evt. 
Karin skal have kontaktet den frivillige gruppe omkring Taulov Bibliotek 

Jytte undersøger muligheden for et biblioteksbesøg på det nye bibliotek i Herning 

kombineret med Silkeborg bibliotek 23. September. 

Formanden og Jytte tager stilling til, hvorvidt det berammede møde den 17. september skal 

erstattes med biblioteksturen, eller der skal arrangeres et møde på et andet tidspunkt.  

Afhænger af budgetsituation og planen for udviklingsplanen. 

 

Ref/Jytte Bræmer 7.5.14 



 

 

 

 

 


