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Møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd tirsdag 6.3.2012 

Tilstede: 

Hanne Lumby, Dorthe Grønbæk, Karl-Ejner Pedersen, Michael Sønderskov, Susi Vedsted, Fie Langeland,  

Min Hansen, Karin Lauersen, Jette Wolthers-Hansen, Thomas Kvist Christiansen, Søren Pedersen, Jytte 

Bræmer. 

Afbud: Poul Erik Madsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Bemærkninger/opfølgning til referat af sidste møde 

Søren Pedersen deltog også i mødet 6.12.11.  Dette fremgik ikke af referatet. 

3. Tema: Oplæg til ny Kultur- og Fritidspolitik 

Korte oplæg fra Hanne Lumby, Thomas Kvist, Michael Sønderskov og Karin Lauersen. 

flg. pointer kom frem i oplæggene: 

• Godt at sproget som emne er kommet med i politikken. Nyt og anderledes. Der er mange 

muligheder for biblioteket for at udmønte politikken. Ligger rigtig godt i tråd med den 

opgave og de prioriteringer, der er i biblioteket allerede. Man hæfter sig ved Den Kreative 

Pris – god ide. Biblioteket bør have plads i kommende udviklingsråd. Vi skal få mere ud af 

vores unikke historie og geografi. Det er måske lidt svært at se i politikken, at Fredericia 

skal rage op. Er man for lidt ambitiøse. Har man glemt kommunens egne institutioner i 

politikken? Spil på krudt og kugler. Et fantastisk telegrafmuseum er en velbevaret 

hemmelighed. Fyrtårne. 

 

Brugerrådet skriver et høringssvar. Karin og Jytte udarbejder forslag, som rundsendes til 

brugerrådets medlemmer for kommentarer. 

4. Orientering fra Biblioteket 

Virksomhedsplan for 2012 færdig og blev omdelt. 

Arrangementsprogram forår 2012 omdelt. Mange samarbejdspartnere.  

Fusion af folkeuniversiteterne Middelfart og Fredericia til Folkeuniversitet Lillebælt. Fredericia 

Bibliotek varetager stadig sekretariatsfunktionen. 



2 store projekter i marts. Alle 160.000 materialer skal chippes. Taulov klargøres til selvbetjening. 

Åbner 10. april.  

Orientering om nyt projekt i Korskær. Byhøjskolen Korskær. 4 årigt projekt støttet af 

Socialministeriet. 

5. Orientering om E-bogsudviklingen. 

Fredericia Bibliotek har som alle andre af landets kommuner tilsluttet sig e-reolen. Brugerne har 

taget godt imod det. Brugerne er parate til det. Dorthe Grønbæk demonstrerede systemet og 

præsenterede en række læseenheder, e-bogslæsere og Ipads, som biblioteket har testet for at se, 

om bibliotekets tilbud kunne anvendes herpå. Nogle e-bogslæsere retter sig mod en bestemt 

leverandør, f.eks. Kindle, som man kun kan bruge til at læse bøger købt via Amazon.  

Udviklingen betyder helt andre typer af lånerspørgsmål, end vi er vant til på biblioteket. 

Nødvendigt med intern uddannelse og ændring af mindset. 

6. Biblioteksudflugt 18.4.12 

Jytte har bestilt bus og rundvisning på Hjørring Bibliotek. Jytte køber sandwich, som vi spiser 

undervjes. Kaffe på Hjørring Bibliotek. Jytte bestiller tidlig aftensmad – formodentlig på bibliotekets 

cafe. Tidsplan og nærmere besked sendes ud senere. Fie og Karl-Ejner kan ikke/ønsker ikke at 

deltage. 

7. Evt. 

Intet 

8. Næste møde 

6. juni, og temaet bliver læsning og bibliotekets initiativer på området. 

 

 

 

 


