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Brugerrådsmøde Fredericia Bibliotek 29.11 kl. 16-18 

 
Tilstede: Karl-Ejner Pedersen, Jette Wolthers, Grethe Fink, Lene Christiansen, Peter Knudsen, 

Bente Ankersen, Jytte Bræmer 

 

Afbud: Michael Sønderskov, Søren Pedersen, Dorthe Grønbæk 

 

Ikke tilstede: Max Rimmer, Jonas Bendtsen, Ulla Rasmussen 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 

2. Bemærkninger/opfølgning til referat fra mødet 30.8.16 (DOKK1) 

Enighed om, at det var en meget inspirerende tur. Ellers ingen bemærkninger 

 

3. Resultatet af sommerens brugerundersøgelse  - bilag vedlagt 

Gennemgang af undersøgelsens resultater. Meget fint resultat. Drøftelse af, hvad biblioteket 

gør for at få flere mænd til at benytte tilbuddene. Hvad med de unge. Mange forskellige 

behov hos brugerne. En udfordring at imødekomme dem alle i de nuværende rammer. 

Vil være interessant at se tallene fo besøg på søndage. 

 

4. Drøftelse af partnerskabsstrategi fra Århus – bilag vedlagt 

På Fredercia Bibliotek har vi mange samarbejdspartnere. Vi bevæger os udelukkende på 

niveau 3. Drøftelse af den evenutelle værdi i at have formelle skriftlige aftaler. Vi ser ikke 

partnere, der ligger lige for. Begge parter skal kunne se en fordel i det 

 

5. Budget 2017 

Der ligger ingen deciderede besparelser i det budget 2017, som byrådet har vedtaget. Dog 

skal der spares 200.000 kr som følge af omprioriteringsbidraget. Desuden vil der opstå en 

mangelende indtægt, da Teatret har opsagt aftale om billetsalg fra 2017. Beløbene findes 

ved en generel nedskæring på alle konti. 

 

 

6. Bogbyttedag. 

Der er tidligere kommet forslag om en bogbyttedag. Er der nogen fra brugerrådet eller 

ungebyrådet, som kunne tænke sig at arrangere? 



[Modtagerens navn] 

November 30, 2016 

Side 2 

Det var ungebyrådets repræsentanter, der har foreslået det. De var ikke tilstede. Der var 

ingen af de tilstedeværende, der brændte for sagen, så det blev besluttet at lukke sagen ned. 

 

7. Ny Kultur- og Fritidspolitik – orientering og drøftelse. Deles ud på mødet 

Drøftelse af det meget overordnede niveau.  

 

 

8. Orientering fra biblioteket 
Teaterkontrakt opsagt fra Teatrets side 

Ophør af projekt Bogstart – sætter det i drift på et lavere niveau 

Samtalecafeer startet op   

Stor omindretnign af småbørnsområdet. Færdigt til nytår 

Stillezonen bliver flittigt brugt på 3.sal 

Vellykket Expatdinner – 50 deltagere 

Engelsk bogklub kører – biblioteket en del involveret i kommunens expatinitiativer 

Projektansøgning indehos Slots- og Kulturstyrelsen om fælles projekt med Sundhedsplejen 

og PPR. 

Udemøbler på det ”nye” fortov på vej. 

 

 

Tilbud til brugerrådet om at deltage i Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 30. – 31.3 

2017 i Slagelse/Korsør 

 

Forslag til mødedatoer i 2017: 

7. februar, 3. maj, 5. september, 29. nov. 

Vedtaget 

 

Ref. Jytte Bræmer 30.11.16 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


