
 

 
Fredericia Bibliotek 

DK-7000 Fredericia 

T : 72 10 68 00 

E : biblioteket@fredericia.dk 

W : fredericiabib.dk 

 

 

 

 

7. februar 2018 

Referat fra brugerådsmøde 6.2.18 

Tilstede: Jonas Jul Berg, Grethe Fink, Jette Wolthers, Claes Andersen, Astrid 

H., Connie Bøje Lubek, Peter Knudsen, Jytte Bræmer 

Afbud: Michael Sønderskov, Jonas Broe Bendtsen, Dorthe Grønbæk, Bente 

Ankersen? 

Præsentationsrunde af det nyvalgte brugerråd 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Konstituering af det nye brugerråd 

Jette Wolthers genvalgt som formand, Michael Sønderskov som 

næstformand 

3. Regnskab 2017 

Der er 324.127 i uforbrugte midler, der forventeligt overføres til 

2018. Det er 1,5 % af budgettet. Gennemgang af de forskellige 

poster. 

4. Opfølgning og drøftelse af temamødet om den optimale 

biblioteksplacering 

Spændende aften, der også åbnede op for nye perspektiver. En helt 

3. placering, talen om akser i byen, transferzoneaspektet mv.  Der er 

ingen nemme løsninger, og der er også forskellige holdninger til det 

internt i brugerrådet.  Der er et ønske fra Brugerrådet om, at kultur- 

og fritidsudvalget ser sammenskrivet og bliver gjort opmærksom på 

de mange forskellige perspektivet. 

Seniorrådet har efterfølgende drøftet det og stillet spørgsmål til, om 

der er brug for så meget fysisk plads i fremtiden, når flere og flere 

materialer bliver digitale. Der er nok ikke behov for så meget plads 

til samlingen – men til gengæld til forsamling, da brugerne har et 

ønske om fysiske rum til forskellige formål. Det vil mere og mere 

blive et kulturhus.  

5. Deltagelse i ungebyrådsmødet 7.11 

Jytte har deltaget i møde i Ungebyrådet. Der var ret god tilfredshed 

med bibliotekets tilbud og indhold, men som så ofte før kom 

drøftelsen til at handle om markedsføring – og om hvordan man når 

de unge. Der var interesse i at starte et projekt ”Debatten for katten” 
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med inspiration fra Vejle Bibliotek. Jonas vender tilbage til Jytte 

sammen med Marcus fra 10’ende og den pige fra Vejle, der er 

initiativtager her. Biblioteket vil gerne være fødselshjælper og 

facilitator. 

6. Biblioteket og ensomhed 

Bibliotekar Anja Skaar Møller fortalte om et nyt samarbejdsprojekt 

med Det opsøgende team og kommunens ”ensomhedskonsulent”, 

og hvad tankerne bag det var. 

7. Taulov 

Taulov bibliotek har fået et stort løft rent indretningsmæssigt. Stor 

ros til det fra Grethe og Taulovborgerne. Der starter også et mindre 

projekt, der går ud på at blive lidt klogere på, hvem der egentlig bor 

i Taulov, og hvad man kan gøre for at udvikle på benyttelsen og 

måske få borgerne lidt mere på banen. Der blev efterlyst flere og 

mere spændende tidsskrifter. Næste møde 2.5 holdes på Taulov 

Bibliotek. 

8. Sønderborg Bibliotek 

Jytte fortalte om nyt bibliotek i Sønderborg og spurgte, om der var 

stemning for biblioteksudflugt dertil i september. Jytte går videre 

med ideen. 

9. Orientering 

Biblioteket har i den forgangne weekend været til stede 2 steder 

med materialer o.lgn. Dels åbent hus på Skærbækværket dels 

fritidsmesse i Messe C.  I foråret er planlagt en ikke-

brugerundersøgelse baseret på 400 telefoninterviews. 

Ref. Jytte Bræmer 

 


