
 

 

         

 

 PRINSESSEGADE 27 | 7000 FREDERICIA 

7210 6800 | biblioteket@fredericia.dk  

 

Brugerrådsmøde Fredericia Bibliotek 3.5.17 kl. 16-18 

på Middelfart Bibliotek 

 
Tilstede: Jette Wolthers, Peter Knudsen, Dorthe Grønbæk, Grethe Rasmussen, Lene Christiansen, 

Michael Sønderskov, Astrid Helgeland, Jytte Bræmer. 

Besøg af Lars Ejby, formand for Kultur- og Idrætsudvalget. 

 
Afbud fra Jonas, Bente Ankersen, Søren Pedersen, Grethe Fink 

 

Bibliotekschef Charlotte Pedersen indledte mødet med en rundvisning på den nyombyggede 

Kulturø og fortalte om de nye rammer for samarbejdet mellem beboerne/institutionerne på 

Kulturøen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 

2. Bemærkninger/opfølgning til referat fra mødet 7.2.17 

Konstatering af, at overflytning af pas/kørekortopgaven fra borgerservice til bibliotek er 

blevet politisk vedtaget. Ros til den beslutning fra Brugerrådet. Der er fuld 

personaledækning med. 

 

3. Opfølgning på rundvisning 

Flot beliggenhed, flotte farver. God ide med en bestemt farve, der signalerer betjening. Gode 

synergier med biografen og restauranten. 

 

4. Dialog med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby, som har ønsket at 

møde Brugerrådet og deltager. 

Lars vil gerne have dialogen med Brugerrådet og opfordrer til, at man henvender sig, hvis 

man har noget på hjerte. Lars ser brugerrådet som en del af bibliotekets kontinuitet. 

Udvalget er meget tilfredse med bibliotekets retning, udvikling og den måde, det bliver ført 

ud i livet på. Biblioteket er synligt og aktivt.  

Drøftelse af mulig fremtidig placering af biblioteket. Eventuel synergi på Fredercia C 

sammen teatret. Drøftelse af dilemma omring den nutidige placering centralt i byen – som 

bylivsgenerator – kontra nye rum, der bliver designet til alle de funktioner, som et moderne 

bibliotek skal indholde. Lars opfordrer brugerrådet til at diskutere det og forberede en 

eventuel debat i offentligheden. 

Jette gjorde opmærksom på, at man på Kommunens hjemmeside under Kultur-området ikke 

kan se noget om biblioteket. Jytte undersøger. Der er link til Fredericia Bibliotek på 

kommunens hjemmeside: http://www.fredericia.dk/borger/kultur-fritid/kultur 
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5. Status på pas/kørekortopgaven 

Det er en stor opgave for biblioteket. Der skal en del kompetenceudvikling til. Samtidig skal 

der laves ændringer i indretningen. Det er en forandring at få en myndighedsopgave ind i det 

kulturelle frirum, men det er alt i alt godt for såvel biblioteket som borgerne. Der bliver 

måske i starten en mindre begrænsning i servicen på kørekortopgaven – på grund af at den 

er en lidt mere kompleks opgave. Planerne er, at i løbet af et år tid er opgaverne og 

varetagelsen af dem fuldt integrerede med biblioteksopgaven. 

Det er vanskeligt at vide, hvordan borgernes adfærd vil ændre sig – hvornår på dagen vil de 

komme. Hvor mange betjeningspladser vil det kræve osv. 

 

6. Digitale biblioteksstrategier – konklusioner fra en ny stor biblioteksundersøgelse 
Spørgeskemaundersøgelse blandt 7205 borgere. Borgerne bruger de digitale 

biblioteksydelser mere og mere. Det ser ud til, at det digitale bibliotekstilbud taler til en 

bredere del af befolkning – både hvad angår køn og uddannelsesniveau. 

 

7. Orientering fra biblioteket 
Udendørsmøblerne udvikler sig hele tiden. Jytte opfordrer Brugerrådet til at komme med 

gode forslag til at få dem i spil på sjove måder. 

Dorthe fortalte om sprogfitnessdagen i Madsby Legepark, som afvikles med hjælp fra et 

antal pædagogstuderende. Et landsdækkende projekt. 

Der planlægges en Fredericia Læserdag 12.9 – mange forskellige aktiviteter. Peter fra 

Gymnasiet fortæller, at gymnasiet planlægger en times stilhed på skolen, hvor alle læser. 

Brugerrådet synes, at dagen er en rigtig god ide. Lene vil gerne bringe budskabet videre til 

daginstitutionerne.  

Meget engangement i forhold til kulturnatten og reformationsjubilæet. 

 

8. Evt. 

Intet 

 

 

 

Næste møde 5. september. 

Afbud fra Jette. 

 

 

 

 

 

 

 

 


