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Referat af møde i Fredericia Biblioteks Brugerråd onsdag 13. april 2016 

kl. 16-18 

Mødelokalet 3. sal 

 

Tilstede: Jette Wolthers, Grethe Fink, Michael Sønderskov, Dorthe Grønbæk,  Ulla Rasmussen, 

Lene Christiansen, Peter Knudsen, Max Rimmer, Bente Ankersen, Jytte Bræmer 

 

Afbud: Søren Pedersen, Karl-Ejner Pedersen 

 

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Præsentation af det nysammensatte brugerråd 

Præsentationsrunde 

 

3. Konstituering af det nye brugerråd 

Jette Wolthers valgt som formand 

Michael Sønderskov valgt som næstformand  

 

4. Vedtagelse af forretningsorden 

Gennemgang og drøftelse af den eksisterende  forretningsorden. 4 årlige møder anses for at 

være passende. OK at lægge navne på Brugerrådets medlemmer ud på bibliotekets 

hjemmeside uden email-adresser.  

Jytte retter forretningsordenen til og sender den med ud med referatet. 

 

5. Virksomhedsplan 2016-17 

Virksomhedsplanen uddelt og gennemgået. Den lægger sig tæt op ad bibliotekets 

udviklingsstrategi SPOR, som det tidligere brugerråd var involveret i at få bragt til verden. 

Generel drøftelse af byrummet, Max gjorde opmærksom på, at de unge mangler steder at slå 

sig ned i byen. Jytte fortalte om planerne om et bymøbel udenfor biblioteket.  

Biblioteket prøver at nå brugerne på flere forskellige – ofte utraditionelle måder. Der er 3 

bogbyttehuse (Little Free Libraries) og containerbiblioteket sidste sommer. Taulov har også 

gode opholdsfaciliteter for unge. Forslag om at betale til Facebook for at få opslag postet ud 

til de rette målgrupper. 
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Virksomhedsplanen er bred, og der skal være mulighed for at tage pludselige ideer og 

handlinger op, som opstår.  Biblioteket samarbejder med rigtig mange lokale interessenter, 

grupper, institutioner. 

 

6. Budget 2016 

Efter flere år med drastiske nedskæringer (15-20%) er der i 2016 ”kun” skåret den ½ 

procent, der svarer til halvdelen af omprioriteringsbidraget. Det beløber sig til ca. 100.000. 

Budgettet bliver tættet med en kam for at finde steder, hvor besparelsen kan findes. I takt 

med, at bibliotekets borgerpc’ere nu driftes af kommunens IT-afdeling og ikke via eget 

netværk, er der noget at hente her. 

De digitale ressourcer er dyre, da de ”hentes” af de almindelige materialebudget. Vi er 

blevet hjulpet af, at trykte bøger er blevet billigere, og vi har haft gode indkøbsaftaler. 

Drøftelse af e-bogssituationen, hvor forlagene er bange for, at bibliotekerne undergraver en 

potentiel kommerciel forretning. 

Vi er blandt andet kommet igennem besparelserne ved mindre personale på det fysiske 

bibliotek.  Personalekontoen er her, hvor der er sparet mest gennem de seneste 4-5 år. 

Der er gennem årene også sparet meget på posten administration. 

 

7. Udviklingsprojekter p.t. 

Bogstart, Slip ledigheden, Kulturkufferter (ansøgning inde) , projekt i Trekantområderegi 

om mere liv i de selvbetjente biblioteker (på bedding). 

 

8. Orientering fra Biblioteket 

Bymøbel – puljemidler fra ”Fremfærd”, Expat-møde, Syngsammen arrangementer efter 

sommerferien,  flere boghuse, Erritsø afhentningsted bliver opgraderet med 

selvbetjeningsautomat, snart afslutning på arrangementssæsonen, samtalecafeer i 

samarbejde med Ungdommens Røde Kors. 

Mange læsekredse (Max vil gerne i en klub).  

Biblioteket har mange aktiviteter for ordblinde – driver ordblindenetværk sammen med 

Netværkslokomotivet. 

 

9. Studietur til DOKK1 – Århus – interesse? 

Ja, der er interesse . efter sommerferien. Kan kombineres med næste møde, som aftales til 

30.8. Afgang med bus fra klokken 15. Jytte arrangerer. 

 

10.  Evt. 

Næste møde 30.8 i Århus 

Forslag om bogbyttedag på biblioteket. 

Godt med temaer for møderne som tidligere. 

Læsning for flygtningebørn – gerne, men vi skal have nogle institutioner, der henvender sig, 
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så vi får kendskab til dem og deres behov. Krisecentret. Michael sørger for kontakten her  – 

er formand for Fredericia Krisecenter. 

 

Referent Jytte Bræmer 18.4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


