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Bibliotekets Brugerråd 

Referat af møde 10. marts 2015 kl. 16 – 18 

 
Tilstede:  

Poul Erik Madsen, Michael Sønderskov, Søren Pedersen, Jette Wothers, Kartin Laursen, Dorthe 

Grønbæk, Bente Ankersen, Jytte Bræmer 

 

Afbud:  

Susi Vedsted, Karl-Ejner Pedersen 

Thomas Kvist Christiansen? 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Drøftelse af udkast til biblioteksstrategi 
Udkastet vedhæftet 

Jytte fortalte om processen, og i særlig grad de to borgerworkshops, der er afholdt 4. og 5. 

marts. Gennemgående for de aftener er, at borgerne ønsker at tage ejerskab til biblioteket og 

ønsker at bruge huset som et mødested og et kulturhus.  Der blev blandet andet formuleret, 

at biblioteket skulle bevæge sig fra at være servicestation til at være medborgersted. Der 

blev også formuleret ønske om, at biblioteket var at finde mange steder. Biblioteket skal 

bevæge sig uden for murene. Derudover blev læsning, mere markedsføring og øget 

samarbejde med andre partnere fremhævet som noget af det vigtigste.  Det var gode aftener, 

som blev godt modtaget af de inviterede, og metoden der blev anvendt, kan bruges i andre 

sammenhænge. 

Bibliotekets medarbejdere har taget godt i mod strategien og kan sagtens se dem selv og den 

nuværende retning i et fremtidigt lys, men det er først efter den politiske vedtagelse, at der 

skal arbejde mere handlingsorienteret med den. 

Brugerrådet udtalte, at der var lagt en god hovedvej for biblioteket i de kommende år. 

Fremhævede det gode og mundrette sprog og de rammende overskrifter. Der blev foreslået 

om strategien skulle have en hovedoverskrift, hvor der indgik begrebet ”Det rummelige 

bibliotek”. Indholdet stemmer meget godt overens med det, der er drøftet i Brugerrådet de 

seneste år. Strategien er først og fremmest et politisk papir, det er politikerne, der er den 

primære målgruppe. 

Drøftelse af, at biblioteket bør bruge de sociale medier mere professionelt og målrettet. Der 

er for få brugere af bibliotekets Facebook-gruppe, og lidt for tilfældigt hvad og hvor ofte, 

der skrives. Der ligger et stort potentiale her. 

Spørgsmål til bibliotekets anvendelse af frivillige. Biblioteket bruger frivillige i Taulov og i 

Korskær. 
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3. Regnskab og året der gik 
Bilag vedhæftet. 

Jytte gennemgik, hvordan pengene er brugt i det forløbne år, der overføres et ret stort beløb 

fra 2014 til 2015, der bl.a. skal bruges til ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med 

personalereduktionen/besparelsen i budget 2015. 

Flotte besøgstal. Drøftelse af ændret brugeradfærd, nye brugergruppe og anderledes brug af 

biblioteket – hvilket ligger i fin overensstemmelse med strategien. 

De faldende tal i de elektroniske udlån skyldes ændrede platforme, både streaming og apps 

giver udfordringer i forhold til brugsstatistik. 

 

4. Status på sammenlægning med Turistkontoret 

Bibliotekets information  i stueetagen samt Turistinformationen smelter sammen til et 

velkomstcenter for borgere og turister. Det er værtsskabstanken, der er den bærende, og der 

kommer til at være fokus på Fredericia. Alle de andre destinationer skal nedtones lidt. Lidt 

snak om Fredericia Turistbrochurer og det i øvrigt store papirspild, der er på området. 

Betjeningspunktet bliver på bibliotekstorvet. Fra 1. april arbejdes der sammen på tværs af de 

tidligere faggrupper, og der er et internt oplæringsforløb i gang lige nu. Den fysiske 

indretning går snart i gang, og der er planer om en officiel indvielse 4.6. Brugerrådet 

opfordrer til at være meget bevidst om en god markedsføringsplan for det nye 

velkomstcenter. 

 

5. Status på samarbejde med Middelfart 

Det nye biblioteksmagasin er det synlige resultat af et begyndende samarbejde, som vil 

vokse hen over årene. Mere samarbejde om indholdet i arrangementerne.  Der er desuden 

andre samarbejdsflader på bedding, der hvor det giver god mening. Opfordring fra 

Brugerrådet til at sprede magasinet mere ud til eksempelvis læger, tandlæger, sygehus, 

butikker mm. 

 

6. Danmarks Biblioteks Forenings Årsmøde 
Formanden vil gerne deltage torsdag. Bente Ankersen er også tilmeldt torsdagens program. 

Jytte tilmelder Karin. 

 

7. Gensidig orientering 

Biblioteket er startet på projektet Slip ledigheden, hvor guidet fælleslæsning anvendes i et 

projekt, hvor det drejer sig om at gøre ledige arbejdsmarkedsparate. Nye roller for 

personalet og en ny måde at bruge litteraturen på. 

Stor tilslutning til litteraturcafeer, lytteklub, strikkecafe og lignende arrangementer, hvor der 

ikke kræves tilmelding på forhånd. 

Der har været henvendelse fra asylcentret, og der er planlagt et par 

introduktionsarrangementer og rundvisninger, hvor biblioteket fortæller om relevante tilbud 

for beboere derfra. Mange bruger allerede biblioteket, der er mange engelsktalende, og der 

er også formuleret, at der er en del læsere. Biblioteket skaffer flere depoter med arabisk 

litteratur, så der er mulighed for at læse på eget modersmål. 

 

 

Næste møde 17.6 

Jytte Bræmer 110315 


