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31. august 2016 

Referat af brugerrådsmøde 30.8.16, DOKK1, Århus 

Tilstede: 

Grethe Fink, Grethe Rasmussen (i stedet for Karl Ejner), Dorthe Grønbæk, Max Rimmer, Jonas 

Bendtsen, Bente Ankersen, Jette Wolthers, Peter Knudsen 

Afbud:  

Michael Sønderskov, Ulla Rasmussen, Lene Christiansen, Søren Pedersen, Karl Ejner Pedersen 

 

1. Refleksioner over rundvisningen på DOKK1 
Der kom udsagn som: 

Det var unikt med det lille retroområde 

Her virker det virkelig som om, der er noget for alle aldre og typer 

Her står alle reolerne lige, det er dejligt og virker som om, det er nemt at finde tingene. Lidt 

diskussion om det. 

Reolerne virker varme – de er lave og ikke af stål. I Fredericia går vi også efter lave reoler, 

efterhånden, som vi udskifter. Men det koster jo m2, når man kun kan have 3 hylder pr. reol. 

Det var interessant med alle de uprogrammerede m2. Vi mangler plads til de besøgende i 

Fredericia for at kunne opfylde alle de forskellige ønsker og behov. Begynder dog her i 

efteråret at anvende IT-lokalet på 3. sal til stille/studiezone. 

Maker-space og 3 D printer kunne være fedt! 

Besøget har været en god inspiration. 

2. Bogbyttedag 

Der kom på forrige brugerrådsmøde et forslag om en bogbyttedag. Var det noget, som 

brugerrådet kunne tænke sig at stå for – evt. ude på det nye og udvidede fortov foran 

biblioteket. Der var ingen af de tilstedeværende, der brændte for ideen. Vi tager det op igen 

på næste møde, hvor vi forhåbentlig er flere. Kunne Ungebyrådet løfte opgaven? 

3. Budget 2017 

Borgmesterens forslag til budget er udsendt i høring, og der har været positiv 1. behandling i 

byrådet mandag 29.8. Biblioteket er ikke nævnt – godt eller skidt? Der er penge til andre 

kulturområder. Der bliver ikke sendt høringssvar fra brugerrådet. 

4. Evt. 

Nyt tiltag: fællesang i foyeren sidste torsdag i hver måned. Første gang 28 deltagere. 2 

borgere, der står for det på frivillig basis. 

Fortovet foran biblioteket er udvidet, så det giver nye muligheder for at trække biblioteket 

og aktiviteter ud i byrummet – som biblioteksstrategien også sigter efter. 

Peter har forespurgt om biblioteksbehov på andre uddannelsesinstitutioner. HHX har egen 

bibliotekar. HTX har ikke overvejet behovet, men vil vende tilbage. Gymnasiet rigtig glade 

for overenskomsten med biblioteket – og Ulla. 

SOSU har også egen bibliotekar, men Fredericia Bibliotek har et samarbejde om en årlig 

temadag. 
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Bogbyttedag, Partnerskaber – efter inspiration fra Århus’s politik på området. Mødedatoer for 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


