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Brugerrådsmøde 5.9.17 kl 16-18 

 

Tilstede: 
Søren Pedersen, Michael Sønderskov, Peter Knudsen, Grethe Fink, Jonas Bendtsen, Bente 

Ankersen, Jytte Bræmer 

 

Afbud: Jette Wolthers, Grethe Rasmussen, Dorthe Grønbæk, Lene Christiansen, Astrid Helgeland 
 

Dagsorden: 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Bemærkninger/opfølgning på referat fra mødet 3.5.17 

Ingen bemærkninger 

 

3. Budget 2018 

Budgetforslaget bliver offentliggjort 28.8 og høringsprocessen løber hen til 8.9, så vores 

møde ligger midt i høringsperioden. Link til forslaget eftersendes. 

 

Bente Ankersen gennemgik budgetforslaget. 

Biblioteket/Kulturlivet er ikke nævnt. Det er så til gengæld vigtigt at indtænke biblioteket i 

alle de andre fokusområder, eksempelvis unge og uddannelse. 

 

Der skal som på alle andre institutioner og afdelinger spares 0,5% som følge af Regeringens 

moderniserings- og effektiviseringsbidrag. Det svarer for bibliotekets vedkommende 

100.000. Bliver klaret via besparelse på medarbejder, der går på efterløn.  

 

Brugerrådet bifalder i høj grad overflytningen af pas/kørekortopgaven til biblioteket, men 

finder det ikke rimeligt, at der ikke bliver tilført de engangsudgifter, der er er til flytningen. 

Det ønsker brugerrådet at gøre opmærksom på i et høringssvar. Næstformanden tager den 

opgave på sig. 
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4. Virksomhedsplan 2018-19 

Brugerrådets input til, hvad biblioteket skal fokusere på i de kommende år 

Drøftelse. Brugerrådets input er: Lav aktiviteter for og med unge. Inddrag dem gerne i 

planlægningen. Hav fokus på markedsføring. Tænk i andre kanaler – mere målrettet 

markedsføring. Ud på skolernes fællessamlinger – send til facebookgrupper som ”Hvad sker 

der i Taulov”. 

 

 

5. Fremtidig placering af et eventuel nyt bibliotek 

Kulturudvalgsformanden opfordrede på sidste møde brugerrådet til at drøfte ønsker til et 

eventuelt nyt biblioteks optimale placering. En første drøftelse. 

Det vil være optimalt at få en ny bygning med lokaler/faciliteter, der imødekommer de 

mange forskellige behov, der eksisterer fra de mange forskellige målgrupper. Der er mange 

hensyn at tage og der mangler ”udisponerede” kvadratmeter.. Der er stor værdi i den 

placering, biblioteket har i dag. Det ligger mere centralt end Fredericia C er. Der er de meget 

målrettede brugere og så er der den type af brugere, der ikke vil benytte biblioteket, hvis det 

ligger for langt fra centrum. Af hensyn til det eksistrerende byliv vil det ikke være godt, hvis 

biblioteket flytter. Hvis biblioteket skal blive, og Teatret flytter, kræver det mange penge til 

bygningsændringer for, at biblioteket kan udnytte de eksisterende lokaler. Men det er 

bestemt en mulighed. 

På næste møde forsøger vi at få en arkitekt/byplanlægger til at sige noget fagligt om 

vigtigheden om placeringen kontra nyt byggeri. Jytte undersøger.  

Vi tager emnet op på næste møde. 

 

 

6. Valg til Brugerrådet 2018-19 

Valg skal ifølge vedtægterne foregå i oktober måned i ulige år. 

Fastlæggelse af tidspunkt og drøftelse af PR med henblik på at få mange kandidater. 

Vi lagde os fast på forslaget 26.10 kl. 19.. Formanden og Jytte fortsætter planlægningen. 

 

7. Orientering fra biblioteket 

Afhentningsted i Bredstrup/Pjedsted Hallen kommet i gang: 

Fredericia Læser dag 12.9 

Bymøblerne færdige og taget i brug. (Taulov er også glade for deres nye bænk) 

Overflytning af Pas/Kørekort er en stor mundfuld – har taget meget tid og opmærksomhed. 

Men starten er gået godt. 

Biblioteket igen vært for Expatdinner som sidste år – 25.10 

 

8. Evt. 

Intet 

 

 

Næste møde 29.11 

          

 

 

 


