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Brugerrådsmøde 22.6.21 kl. 16-18 
Fredericia Bibliotek, mødelokalet 3. sal 
 
Tilstede: Bente Ankersen, Grethe Fink, Jytte Buch, Jonas 
Juhl-Berg, Dorthe Grønbæk, Jette Wolthers, Jytte Bræmer 
 
Afbud fra Michael Sønderskov, Peter Knudsen 
 

Referat: 
 

1. Nye interessante publikationer om bibliotekers 

potentialer og værdi for borgerne 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-

fritid/biblioteksomraadet/debatoplaeg-udnyt-

folkebibliotekernes-potentiale/ 

 

og 

 

https://www.roskildebib.dk/nyheder/nyheder/ny-

undersoegelse-folkebibliotekets-betydning-borgerne 

 

Jytte gennemgik de vigtigste pointer i publikationerne. 

Brugerrådet fandt især undersøgelsen fra Roskilde Bibliotek 

interessant.  

 

Man håber, at det kommende byråd vil finde tid til at drøfte 

publikationen fra KL, som er sendt til alle landets 

borgmestre med opfordring til at drøfte den i Byrådet. 

 

2. Coronaforløbet 

Hvordan er det forløbet, har det påvirket borgernes 

biblioteksvaner og hvordan med økonomien? 

Biblioteket har haft nødåbent i begge lukkeperioder i første 

omgang 12-16, i slutningen af perioden mellem 10 og 18. 

Brugerne har været meget glade for ordningen, men udlånet 

23. juni 2021 
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har ikke været så højt som under normale forhold. Som man hører fra andre 

kulturinstitutioner, så har borgernes kulturvaner ændret sig noget under Corona. 

Nogle er begyndt at købe materialerne selv (ved boghandlere, ved abb ved Mofibo 

o. lgn.). Nogle er blevet mere digitale forbrugere, anvender e-reolen i stedet for at 

låne fysiske materialer. En anden tendens, der viser sig er, at brugen af bibliotekets 

afhentningssteder stiger.  

 

Corona har presset bibliotekets økonomi, dels ved det øgede digitale forbrug af 

materialerne, dels ved manglende bødeindtægter. 

 

3. Tendenser og linjer i efterårets arrangementsprogram 

Der er mange af forårets planlagte arrangementer, der blev aflyst, hvor man held og 

velvilje fra foredragsholderen har flyttet det til efteråret. Programmet ligger klar i 

starten af juli måned. Vi har en del arrangementer i forbindelse med 

kommunalvalget i efteråret, og der er et forsøg på i højere grad at lave 

arrangementer, hvor borgerne er mere aktive og inddrages – at det i stigende grad 

bliver borgernes hus, i stedet for ”kun” at være arrangementer, som biblioteket 

arrangerer FOR borgerne.   

 

 

4. Brugerrådets aktiviteter og mødevirksomhed i efteråret 

Ifølge vedtægterne skal der være nyvalg til brugerrådet i efteråret her i 2021, men 

da brugerrådet stort set ikke har været samlet siden sidste valg indvilgede to af de 3 

borgervalgte repræsentanter, der var tilstede, i at tage en 2-årig tørn igen, således 

at brugerrådet har samme sammensætning indtil efteråret 23. 

 

Brugerrådet vil stadig gerne se Vejen Bibliotek, og det blev aftalt at lave en 

bibliotekstur dertil 7.9. Vi starter fra biblioteket kl. 16.30 i minibus. 

 

Dernæst aftalte vi et møde i 4. kvartal 3.11. kl. 16-18. 

 

5. Evt. 

 

 


