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11. december 2015 

Referat fra møde i bibliotekets brugerråd 9.12.15 

 
Tilstede: Karin Laursen, Jette Wolthers, Dorthe Grønbæk, Jytte Bræmer, Poul Erik Madsen, 

Michael Sønderskov, Karl-Ejner Pedersen, Max Rimmer Larsen, Søren Pedersen, Susi Vedsted, 

Thomas Kvist Christiansen. 

Afbud: Bente Ankersen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

Velkomst til Ungebyrådets nye repræsentant, Max Rimmer. 

 

2. Sammenlægning af Turist og Bibliotek. Status og erfaringer. 

Jytte gav en status på sammenlægningen.  Det går godt, og det giver god mening, det er en 

anden form for informationsformidling.  Der er i naturlig forlængelse af den nye opgave 

afholdt rejsecafeer, 3 i efteråret om 3 storbyer afholdt af bibliotekspersonalet, og de 

fortsættes og udvikles i 2016. Det er uden tilmelding, og der har deltaget 30-40 borgere hver 

gang. Der er mange funktioner samlet i Velkomstcentret, diverse billetsalg, salg af poletter 

til skøjtebanen og udlejning af cykler er blot nogle eksempler. Det kræver stor viden og 

spændvidde af personalet. 

 

Kommunens bosætningskonsulent kommer på besøg på næste personale på næste 

personalemøde, der skal drøftes, hvorvidt Velkomstcentret også kan bruges som Velkomst 

for nytilflyttere til kommunen. 

 

Seniorrådets repræsentant gjorde opmærksom på, at man ikke mener at bibliotekets 

adgangsforhold er tilstrækkelige for ældre og handicappede. De havde gerne set en rampe i 

stedet for den nye lift fra foyer til stueplan. Jytte kontakter derfor Handicaprådets formand 

for at få en vurdering af, hvorvidt bibliotekets adgangsforhold lever op til standarder på 

området. Karl-Ejner udtrykte desuden skepsis over for Seniorrådets indflydelse i 

Brugerrådet. 

 

 

3. Budget 2016 – orientering 

Trods det, at der ikke er bebudet ekstraordinære besparelser på budget 2016, så betyder en 

”ældre” administrativ besparelse på kulturområdet generelt, omprioriteringsbidraget og 
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manglende prisfremskrivning alligevel en besparelse på ca. 300.000 på bibliotekets budget i 

forhold til 2015. Det eneste sted at spare er personale og materialer. Biblioteket har et ønske 

om selv at kunne ansætte rengøringspersonale i stedet for at skulle benytte kommunens 

rengøringsafdeling. Det vil betyde større fleksibilitet og en besparelse. Nogle skoler har 

samme ønske. 

 

4. Virksomhedsplan 2016 

Virksomhedsplanen 2016 udspringer af Udviklingsstrategien for de kommende 4 år, som er 

blevet politisk godkendt. Det færdige resultat blev omdelt. Som bilag var udsendt forslag til 

mere konkrete handlinger. Erhvervsrådets repræsentant forslog – inspireret af Kolding 

Bibliotek – sangaftener og udlejning af mødelokaler. Drøftelse af de praktiske muligheder 

herfor. Foyeren blev foreslået som et møderum uden for bibliotekets åbningstid. 

 

Seniorrådet foreslog at kontakte kommunens beskæftigelseskonsulent, Ellen Balleby for at 

foreslå aktiviteter for ensomme ældre. Jytte fortalte om nyt tiltag sammen med Middelfart 

”Litterære besøgsvenner”, som har bla. ældre og andre, der ikke er så mobile som 

målgruppe. Her tænkes frivillige ind som besøgsvenner. Taulov bibliotek efterlyser også 

større brug af lokalerne derude. Det er op til borgerne at igangsætte aktiviteter. Der er gjort 

opmærksomhed på mulighederne overfor forskellige grupper i Taulov. 

 

Nyt projekt ”Grow your life” kunne være en ny samarbejdspartner for biblioteket. Der er 

allerede etableret kontakt mellem bibliotek og projektleder på området. Biblioteket har også 

planer om at etablere sprogcafeer for udlændige, så man kan få trænet det danske sprog. 

 

Max gjorde opmærksom på, at privatskolerne ofte glemmes, når skoler kontaktes for 

forskellige tilbud. Man burde gøre mere brug af de sociale medier. 

 

Stor ros til strategien. Den er landet et godt sted. Foreslås udsendt til skoleledere og 

pædagogiske læringscentre. 

 

Tilbud fra gymnasiet om at afholde et brugerrådsmøde derude og høre mere om målgruppen 

og biblioteksbetjeningen på gymnasiet. 

 

 

5. Tema: Sharing 
Jytte viste eksempler på, hvordan denne tendens med deleøkonomi også giver sig udslag i 

bibliotekerne. F.eks. containerbibliotek på Fredericia C og små minibiblioteker på hhv. 

Fredericia C , Idrætscenter og svømmehal. Har også deltaget i den landsdækkende Danmark 

Læser dagen tidligere på året. 

 

6. Nyvalg til Brugerrådet 2016-18 

Der skal afholdes nyvalg til Brugerrådet i starten af det nye år. Formanden og Jytte aftalte 

datoen for valget til 4.2 mellem 17 og 18. Der sættes annoncer i avisen, og vi forsøger at få 

omtale af det vigtige brugerråd. 
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7. Gensidig orientering  

Mediedebat om bibliotekernes rolle i det moderne samfund. Brugerrådet vil fremover gerne 

have et link, hvis der er interessante artikler om bibliotekerne i pressen. 

Drøftelse af Fredericia Biblioteks synlighed i de lokale medier og af, hvordan vi kommer ud 

med vores tilbud.  

Biblioteket er – som de var i Korskær – med til at skabe aktiviteter i det nye Aktivitetshus i 

Sønderparken. 

Biblioteket eksperimenterer med nye betjeningsformer, bla. I form af en værtsfunktion af 1 

person mellem 9 og 11. 

Orientering om igangværende forhandlinger med forlagene for stadig at kunne udlåne e-

bøger og lydbøger. Der er flere forskellige forretningsmodeller i spil. Klikmodel, 

licensmodel og abonnementsmodel.  

 

8. Evt. 
Intet 

 

Næste møde 10. marts 2016 mellem 16 og 18. 

 

 

 

 

 


