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Referat af Brugerrådsmøde  - Fredericia Bibliotek – torsdag 4.12.14 

5. december 2014 

 

Tilstede: 

Thomas Kvist Christiansen, Bente Ankersen, Karl-Ejner Pedersen, Jette Wolthers, Michael 

Sønderskov, Søren Pedersen, Poul Erik Madsen, Karin Laursen, Jytte Bræmer 

 

Afbud: 

Susi Vedsted, Dorthe Grønbæk 

 

Nanna har givet besked om, at hun ikke længere er medlem af Ungebyrådet og derfor heller ikke er 

medlem af Brugerrådet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Oplæg om biblioteksudflugt september 
Karin viste billeder fra turen til Herning og Silkeborg.  

Efterfølgende drøftelse af oplevelserne. Nytænkning i Herning, hvor det gennem indretning 

understreges, at det ikke er de fysiske samlinger, der er det centrale element i bibliotekerne. 

Man kan samtidig se værdien af en central placering.  Værdien af en cafe, det ser ud til at 

være blevet et mødested og et centralt knudepunkt i byen. Vi skal bevare vores centrale 

placering. 

 

Man kan også kalde den transformation, som bibliotekerne er inde i, for brancheglidning. 

 

Silkeborg har arbejdet meget med farverne og det at være et overraskende sted. De har fået 

meget for de 5 mill. , da de selv har arbejdskraft ansat som har kompetencer indenfor 

indretning og ideudvikling. 

 

Drøftelse af værdien af at tage ud og se andre steder, selvom man ikke aktuelt selv står 

overfor ny- eller ombygning. Vigtigt at følge med i udviklingen og blive inspireret. 

 

Der er flere store biblioteksbyggerier i de her år trods krise. Næste sommer bliver det 

indvielse af nyt stort bibliotek på havnen i Århus, kaldet Dokk1. 

 

3. Budget 2015 

Der er ved effektuering af besparelserne lagt vægt på at slanke administration og ledelse. 

Nedlæggelse af souschefstilling ved naturlig afgang i efteråret. Afskedigelse af adminstrativ 

medarbejder, nedlæggelse af fleksjobstilling ved naturlig afgang. Besparelserne skal 

effektueres fra dag 1, dvs. den fulde besparelse på 1,2 mill. skal gennemføres i 2015. Kan 
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ikke praktisk lade sig gøre på grund af lange opsigelsesvarsler.  Forhåbentlig betyder det 

ikke, at man kommer ud af 2015 med et underskud. Besparelserne betyder yderligere 

effektivisering, og evt. bortfald af opgaver eksempelvis meget mindre undervisningsaktivitet 

for borgerne. 

Desuden skal der spares 124.000, da prisfremskrivningen falder bort i 2015. 

Under punktet udspandt der sig en diskussion om sammenlægning af biblioteks – og 

turistinformation.  Der var enighed om, at man turistinformationsmæssigt skulle satse på at 

profilere Fredericia og ikke på alle andre steder og forlystelser i Danmark. Det kunne blive 

et godt showroom for Fredericias historie og natur. Det er vigtigt, at man ved fusionen får de 

kompetencer og materialer, der i forvejen er til stede i biblioteket i spil. Opgaven er en 

anden form for informationsopgave, men den er ikke fremmed for biblioteket at forholde sig 

til. Kunne der være mulighed for støtte fra Væksthus Syddanmark i en sådan 

udviklingsproces? 

 

4. Orientering om det foreløbige arbejde med udviklingsstrategien. 

På baggrund af interviews med et antal nøglepersoner og med input fra en gruppe i 

personalet ligger der nu et udkast til udviklingstrategi. Der er lagt op til 4-5 spor. 

 

1. Biblioteket i byen 

2. Fredericia læser og lærer 

3. Biblioteket som Fredericias kulturelle enzym 

4. Bibliotek for hele Fredericia 

5. evt. Digitalisering 

 

Nr. 2 og 3 blev fremhævet som de vigtigste. Det var brugerrådets opfattelse, at digitalisering 

ikke skulle trækkes ud som selvstændigt spor. Det er et vilkår, og selvom det er af stor 

betydning for bibliotekets kerneydelser, så er det bare underliggende til stede i alle de andre 

sammenhænge. 

 

Næste led i processen er præsentation og drøftelse af sporene med 2 borgergrupper med hver 

20 deltagere. Skal sammensættes bredt og også gerne lidt skævt, så der kommer frugtbare 

resultater ud af dem. Brugerrådet drøfter materialet på marts mødet. 

 

5. Orientering fra Biblioteket 

Sammenlægning med Turistinformationen 

Samarbejde med Middelfart om fælles biblioteksmagasin 

Katalog med skoletilbud i forlængelse af skolereformen og den understøttende undervisning 

Ungeindsats gennem hele året – bla. 3 forskelle klubtilbud samt en aftenåbning. Vekslende 

held med indsatsen 

Projekt Åbning af faglitteraturen kører i efteråret og fortsætter i foråret i samarbejde med 3 

udvalgte skoler i Kommunen.  

484.000 bevilget fra Kulturstyrelsen til læseprojekt i forbindelse med Projekt Slip 

Ledigheden i Sønder- og Korskærparken. I samarbejde med Jobcenter og 

boligorganisationer. 

Succes med litteraturcafeer sidst på eftermiddagen. Fortsætter i foråret. 

Spændende events i Projekt Biblioteket på farten. Et biblioteksprojekt under Kulturaftalen i 

Trekantsområdet. 



[Modtagerens navn] 

December 5, 2014 

Side 3 

 

6. Evt. 

Karin og Jette har deltaget i veltilrettelagt bustur til Bogforum – et samarbejde med 

Middelfart Bibliotek. 

Karin har deltaget i møde med de frivillige i Taulov. De gør et godt stykke arbejde derude, 

og har stået for en åbent- hus dag. 

 

7. Temaer næste møde 

Udviklingsstrategien 

 

8. Mødedatoer 2015 

10.3 

17.6 

17.9 

9.12 

 

Jytte Bræmer 051214 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


