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18. september 2015 

Referat af møde i bibliotekets brugerråd 17.9.15 

 

Tilstede: Karin Laursen, Jette Wolthers, Dorthe Grønbæk, Jytte Bræmer 

 

Afbud: Poul Erik Madsen, Michael Sønderskov, Bente Ankersen, Karl-Ejner Pedersen, Max 

Rimmer Larsen, Søren Pedersen, Susi Vedsted 

 

(Thomas Kvist Christiansen, Aurora Krasniqi?) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 

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

Det nye velkomstcenter består af 3 dele: Fredericiarummet i foyeren, ekspeditionen og 

temaområdet, hvor intentionen er at lave en anderledes og bedre formidling end den 

traditionelle turistservice.  Biblioteksmaterialer og -kompetencer kommer i spil. Lige nu er 

temaet Sverige og Lindgrens univers som optakt til Jens Andersen foredrag om Astrid 

Lindgren. Iøvrigt et samarbejdsprojekt med Middelfart.  

Der har været travlt hen over sommeren – der kommer mange turistspørgsmål. Personalet 

har fået intensiv kompetenceudvikling omkring lokale seværdigheder og historie. Lige p.t. er 

de i gang med et tyskundervisningsforløb.   

Jette fortæller, at der er meget ros fra de borgere, som hun har talt med. 

 

 

3. Budget 2016 
Drøftelse af Borgmesterens budgetforslag. 

Kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside 

http://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/Budgetlgning20162019/Hfte2Hrin

gshfteBudgetforslag20162019/ 

Der er ikke lagt op til besparelser i år. Dog skal alle institutioner og afdelinger spare ½ % 

som en del af Kommuneaftalens omprioriteringsbidrag. Det svarer til ca. 100.000 for 

bibliotekets vedkommende.  Kan klares uden personalereduktion. Høringsfristen er 

overskredet, den falder lidt tidligere i år. Formanden og Jytte har ikke vurderet i den aktuelle 

situation, at det var nødvendigt at flytte mødet. Bibliotekets medudvalg har indsendt 

høringssvar. 

 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/Budgetlgning20162019/Hfte2HringshfteBudgetforslag20162019/
http://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/Budgetlgning20162019/Hfte2HringshfteBudgetforslag20162019/
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4. Tema: Sharing 

Bibliotekseksempler på trenden 

Punktet udskudt, da vi var så få deltagere i mødet. 

Der har været Containerbibliotek på Fredericia C i 2 måneder hen over sommeren med stor 

succes. 3 små bogskabe er klar til opsættelse – bla. på Fredericia C og Fredericia 

Idrætscenter. 

 

 

5. Drøftelse af borgerinddragelse i forhold til støtte til projektet Biblioteket i byrummet, 

hvor der er opnået 77.000 i støtte. 

Projektbeskrivelse vedlagt som bilag 

Der er søgt til et bymøbel, som skal stå foran biblioteket. Skal forhåbentlig bruges af 

borgerne til at sætte sig på – samtale, slappe af, læse osv.  Men det er også intentionen, at 

foreninger eller andre grupper kan bruge det som udgangspunkt for en opmærksomhed om 

deres interesse/deres ”sag”. Drøftelse af, hvordan man kunne involvere 

borgerne/foreningerne, så de fik lyst til at bruge det. Det bliver først opstillet til foråret. 

Biblioteket samarbejder med Byplanafdelingen om det, som også står for øvrige bymøbler i 

byen. 

 

6. Gensidig orientering om eks. 

 - Kulturnatten 

Biblioteket har haft en meget stor rolle i Kulturnatten. Har brugt en del ressourcer på det. 

- E-bogsområdet 

Forhandlingerne kører kontinuerligt med forlagene. Det ser i skrivende stund ud til, at 

Gyldendal trækker deres titler ud af e-reolen. Mener at bibliotekerne trækker tæppet væk 

under muligheden for at skabe et kommercielt marked på området. Borgernes lyst til at eje 

en e-bog er imidlertid lille, ser det ud til – også fordi prisen er for høj set i forhold til prisen 

på en trykt bog. I øjeblikket bestemmer forlagene reelt, hvad bibliotekerme kan og må 

udlåne digitalt. Der er imidlertid forlag, der begynder at kunne se en fordel af at lægge deres 

bøger op på bibliotekernes portal E-reolen. 

Lydbøger er et medie i eksplosiv vækst – findes også digitalt via E-reolen. Der er p.t. mere 

efterspørgsel efter digitale lydbøger end digitale bøger. Her er der ikke så meget ”ballade”, 

da der aldrig har eksisteret et kommercielt marked her. 

Vi kan kun følge udviklingen fra sidelinjen og udnytte de muligheder, der er. Der er stor 

lokal efterspørgsel efter de digitale e-bøger og lydbøger, og vi er nødt til at have 

begrænsning på for at kunne klare det økonomisk. 

 - projekter 

Har fået opbygget biblioteksaktiviteter i det nye aktivitetshus i Sønderparken via Projektet 

Slip Ledigheden. Minibibliotek og læseklubber af forskellig karakter. Boligforeninger og 

borgere i området meget glade for det. 

 - samarbejdet med Middelfart 

Går godt – bliver måske udvidet med nyt fælles projekt om Litterære besøgsvenner. 

 - det videre forløb med Bibliotekets udviklingsstrategi 

Der arbejdes hen over efteråret i interne grupper i biblioteket for at konkretisere ”sporene” 

yderligere. Politikerne har godkendt strategien med ros – den blev uddelt i trykt form. 
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 - talentudvikling 

Samarbejde med Ungdomsskolen om et forfatter/skriveforløb i løbet af efteråret som et led i 

kommunens satsning på talentudvikling. 

Læsehunde 

Forsætter i Taulov via et privat initiativ  se http://www.laesehunde.dk/. Det breder sig ud 

over landet  - ikke mindst inspireret af Fredericia Biblioteks pilotprojekter gennem de sidste 

3-4 år. 

Det fælles projekt i Trekantområdet ”Bib to go” forsætter året ud. 

 

Ros til det fælles biblioteksmagasin, men det er for svært at finde rundt i – savner sidetal fra 

kalender til omtalerne af det enkelte arrangement. 

 

7. Evt. 

 - Biblioteksudflugt til Århus? 

Skal vi afholde vores møde den 9.12 ved en udflugt til Dokk1 i Århus – det store nye 

hovedbibliotek. Jytte spørger brugerrådet ved udsendelse af referatet. 

 

 

 

 

 

http://www.laesehunde.dk/

