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Tilstede: Grethe Fink, Grethe Rasmusen, Jonas Broe 

Bendtsen, Astrid Helgeland, Jette Wolthers, Connie Lubeck, 

Claes Andersen, Michael Sønderskov. 

 

Afbud: Peter Knudsen, Bente Ankersen, Dorthe Grønbæk, 

Jonas Jul Berg 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Opfølgning på studieturen til Sønderborg 

Bibliotek 4.9.  

Hvilken inspiration gav det? 

Biblioteket var meget farveløst, der var meget 

gangareal. Havde en flot beliggenhed, men var for 

bogtungt, man blev ikke så inspireret til læsning af at 

gå rundt der. Spændende digitale installationer om 

byens historie. Flot bygning. God tur. 

 

3. Budget 2019 

Budget 19 drøftet. Bevægelsen i budgettet i disse år 

går henimod at bruge flere og flere penge på 

vedligehold og nyindretning af rummene. Biblioteket 

kan klare den digitale omstilling og pengene til e-

materialerne ved gode indkøbsaftaler og faldende 

fysisk udlån. 

 

 

 

 

 

Prinsessegade 27 

DK-7000 Fredericia 

T: 7210 6800 

E: biblioteket@fredericia.dk 

W: fredericiabib.dk 

 

Kontaktperson 

Navn Efternavn 

T: 0000 0000 

E: mail@mail.dk 

 

 

 

 

 

Brugerrådsmøde  

27.11.18 kl. 16-18  

Fredericia Bibliotek, 3. sal 
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4. Resultater af ikke-bruger undersøgelse forår 2019 

Jytte gennemgik undersøgelsens resultater. Meget peger på intensiveret 

markedsføring af, hvad biblioteket kan – specielt på det digitale område. 

Det skal gøre målrettet og der, hvor borgerne er i forvejen. En udfordring 

personalemæssigt at være så meget ”ude”.  

Claes påpegede, at den største udfordring er børnene, at få dem til at 

læse mere. Og de er ikke med i denne undersøgelse. Det er voksne over 

15, der er målgruppen her. 

 

5. Strategi 2019-2022 

Perioden for den nuværende strategi Spor udløber med udgangen af 

året. 

En første drøftelse 

Det politiske udvalg skal drøfte den kommende strategi på deres 

februarmøde. Brugerrådet tager det også op igen.   

En første brainstorm: Genopret Erritsøfilialen. Er der tilstrækkelge 

bibliotekstilbud i Vestbyen? Infrastruktur og busruter ligger uden for 

bibliotekets indflydelse. Indsatser omkring muligheder og tilbud på e-

ressource området. Mere markedsføring. Fokusere noget mere på børn, 

der er så store, at de kan komme uden deres forældre. Det skemalagte 

børneliv – kan vi tænke os ind i det gennem nogle klubtilbud efter 

interesser – at gå til noget på biblioteket.  

 

6. Nyt fra Biblioteket 

Lydtrappe i foyeren af en komponist i praktikophold.  

Kaffemaskine installeres ti foyeren – trækker lidt ud. 

Projektansøgning inde om pop-up bibliotek i Kanalbyen 

Nye gode samarbejdsflader med gymnasiet 

Arbejder med ny opdateret skiltning rundt omkring i huset 

Nyindretning i afdelingen med lydbøger på 2. sal 

Afprøvet decentrale bogcafeer i Taulov og Bredstrup-Pjedsted. 
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7. Evt. 

Der var glæde over at kunne låne et helt sæt af højskolesangbøger, men 

det var ikke samme udgave. Kan det ændres? 

 

 

Mødedatoer i 2019: 

6. februar, 7. maj, 3. september, 26. november 

 

 


