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Tilstede: Grethe Fink, Jette Wolthers, Bente Ankersen, Jonas Juel Berg, 

Trine Sørensen, Peter Knudsen, Jytte Bræmer 

 

 

 

Referat: 

 

 

1. Der har været afholdt valg til brugerrådet 19.11. Der mødte (og 

opstillede) de tre hidtidige medlemmer op: Grethe Fink, Jette 

Wolthers og Claes Andersen. Så de er genvalgt for endnu en 2-

årig periode.  

Vi drøftede, om vi skulle nedsætte antallet af møder fra 4 til 2 

møder årligt, men besluttede at beholde de 4, men kan så i 

stedet aflyse, hvis der ikke var tilstrækkelige emner til 

dagsordenen. 

 

2. Budgetforliget betød nedlæggelse af vakant lederstilling og 

dermed de lønmidler, der er knyttet til den. Derudover skal der 

spares 250.000. 

Det vil kunne mærkes på materialekontoren for voksne, hvor 

der skæres ned med 62.000 og arrangementskontoen, der 

beskæres med 40.000. Der er dog disponeret som sædvanligt 

for foråret, så forårets arrangementsprogram vil se ud, som 

det plejer. Men fra efteråret bliver der nødvendigvis tænkt 

anderledes, hvor der vil komme færre udefrakommende 

foredragsholdere, hvor der vil blive set på nye 

samarbejdsformer med andre interessenter. Nye tiltag og nye 
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typer af arrangementer er et forløb Hold hjernen frisk, Debatten for katten – et 

debatformat for unge, rejse og bogcafeer beholdes, streaming af 

naturvidenskabelige forelæsninger i et samarbejde med gymnasiet bibeholdes. 

Desuden vil det gå ud over kontoen til kompetenceudvikling og udvikling i det 

hele taget. Det kan mærkes, at det ikke er første gang sparekniven svinges, så 

det bliver sværere og sværere at finde besparelser, der ikke betyder 

serviceforringelser. 

Vi drøftede desuden materialeindkøb, det er vigtigt for et bibliotek også at 

indkøbe det lidt mere smalle og brede udbud, så må brugerne affinde sig med, 

at der er enkelte nye populære titler, hvor man skal vente nogle måneder. Det 

vil være økonomisk uansvarligt at indkøbe – måske 70 eksemplarer – af nye 

efterspurgte titler, hvoraf 2/3 så skulle smides ud, når de efter et halvt år er 

”udlæst”.  

 

3. Vi fastsatte 4 mødedatoer for 2020: 

24.3  - biblioteksbesøg i Vejen obs Afgang kl 15 

9.6 

8.9 

24.11 

 

Jytte forsøger at få en aftale i stand med Vejen Bibliotek om rundvisning. 

Vi aftalte på et af møderne at få lavet en vision for brug af teaterlokalerne, når teatret en gang 

flytter ud af dem. 


