Referat af Det Offentlige Brugergruppemøde d. 30.11.21
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede fra gruppen og biblioteket: Ida, Erik, Pia, Line (ref.)
Afbud fra gruppen: Tina, Anne, Anne Birgitte, Grete
Årsberetning v. Ida:
Ida bød velkommen og forklarede brugergruppens formål.
2021 har været præget af corona, og de sidste restriktioner for bibliotekerne bortfaldt først i juni. Derfor har en del
arrangementer været aflyst eller udskudt.
I september afholdt gadeteater KrisKat forestillingen ”Oh solo mig” i Smørhullet.
I oktober oplevede øens børn ’Mis med de blå øjne’ med Aktanten.
Senere samme måned var der foredrag i kultursalen: ’Kaldet til Jutlandia’ af Axel Boisen
Og i november et koncertforedrag Carl og Anne Marie – Musikken, Kunsten og Kærligheden’ fremført af Tine Popp
Madsen, Frederik Schøler og Jakob Bahr – også i kultursalen.
Af coronahensyn har boghusene ikke været i brug i samme omfang som sædvanligt, og desuden har nogle af
boghusene fået nye placeringer.
Tina repræsenterer brugergruppen i styregruppen for ’Anton Rosens hus’ udstillingslokaler samt kunstudvalget.
Brugergruppen har været rådspurgt i forbindelse med kommunens indkøb af Grass billederne, som hænger i
biblioteket.
Om biblioteket v. Erik:
Biblioteket er ikke videre synligt, når man ankommer fra parkeringspladsen, og for bibliotekets brugere kunne det
være en fordel, hvis det var mere tydeligt.
Erik redegjorde for nedlukningsperioden, som strakte sig fra 16/12 20-21/4 21. I denne periode kunne man bytte
bøger ude på parkeringspladsen og man kunne foretage lån efter interesseområde og genre.
21/4-13/6 var biblioteket åbent med restriktioner, og de besøgende skulle f.eks. i en periode forevise coronapas ved
indgangen.
Denne gradvise åbning har forventeligt vist, at der på landsplan er sket et fald i digitale udlån, og at de fysiske udlån
er steget.
Den seneste tid er alt tilbage ved det gamle. Skumringslæsning er genoptaget, og ”Lær dit bibliotek at kende”
afholdes regelmæssigt. Praktikant Nanna har lavet udstilling med fokus på nyere dansk litteratur, og projekt ”Øget
læselyst” med skolernes to SFO’er er kommet godt afsted.
Erik præsenterede alle, som arbejder i forbindelse med biblioteket, og håber i øvrigt ikke, corona kommer til at sætte
flere begrænsninger igen.
Valg til brugergruppen:
Anne Birgitte genopstiller ikke, og Anne flytter og udtræder derfor. Eva Andersen blev valgt ind.
Pause.
Som led i promoveringen af lokale forfattere var aftenens foredrag ved Susan Klitgård, som fortalte om
skriveprocessen i forbindelse med hendes debutbog, Det magtfulde og det underdanige.

