Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 01.02.22
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Tina, Ida, Pia, Line, Eva og Erik (referent).
Afbud: Grete
1. Godkendelse af referat fra Det offentlige Brugergruppemøde
OK.
2. Konstituering af Brugergruppen
Ida forbliver formand og Tina næstformand. Velkommen til Eva Andersen i Brugergruppen.
3. Biblioteksnyt
Nu har biblioteket ikke flere restriktioner ifm. Corona! Her under den sidste nedlukning har Nordby Bibliotek
haft lukket, og det skyldes, at Nordby Bibliotek hører ind under Moesgaard Museum. Købsaftalen til det nye
styringssystem (det tekniske udstyr) er sendt afsted. Byggeriet ifm. det nye skolebyggeri skrider planmæssigt
fremad. Personalet på biblioteket kan stadigvæk bruge gangen fra cykelskuret til det tekniske
rum/magasinet. Til det næste dialogmøde med SKU vil biblioteket tage materialebudgettet op. Der mangler
nogle midler til at få hævet de digitale udlån fra 2 til 3 om måneden. Det er samtidig vigtigt, at budgettet til
de fysiske materialer ikke bliver formindsket. Anne Birgitte Beyer udstiller fra d. 24. februar – 3. april 2022
løbbindingskunst på biblioteket i 4 montrer.
4. Boghusene
Boghusene kommer denne sæson ud onsdag d. 11. maj (mødetid kl. 11 på biblioteket), og Tina samt Pia
sørger for kørsel og udbringning af huse + bøger. ’De grønne mænd’ har lavet et boghus af paller, som måske
kan bruges som ekstra boghus ved Sambiosen? Erik spørger Jeppe om muligheden. Nogle udgifter med det
nye boghus får Tina ordnet med Kirsten Krei fra økonomiafdelingen. Boghusene bliver denne gang igen
placeret hovedsagligt ved busskurene, som på mange måder er det bedst egnede sted. Der er blevet doneret
nogle bøger til boghusene fra private, som vil indgå i samlingen af boghusbøger.
5. Økonomi
Brugergruppen vil i 2022 råde over årsbudgettet på 15.000,- kr. + et refusionsbeløb på 5.500,- kr. fra
teaterstykket ’Oh solo mig’ fra sidste år i alt: 20.500,- kr.
6. Arrangementer
Tina har kontaktet afdelingen for Kræftens Bekæmpelse her på Samsø om et muligt fælles arrangement
omkring et foredrag med Mette Bordin Nybo, som har skrevet bogen ’Lev stærkt – dø smukt’. De vil
sandsynligvis være med – men der mangler grønt lys fra bestyrelsen. Brugergruppen har valgt foredraget til
5.000,- kr. + transport – uanset svaret fra Kræftens Bekæmpelse. Det bliver d. 11. maj, hvis der er ledigt i
Kultursalen (Erik undersøger)? Desuden har Brugergruppen valgt følgende arrangementer i løbet af 2022: 1)
Foredrag om Canadas vildmark af Hans Henrik Damgaard. 2) Teaterforestilling for børn og voksne med
truppen Passepartout Theatre. Titlen er ’King Lear’! Erik finder datoer sammen med kunstnerne til de sidste
to arrangementer, som afvikles i Kultursalen i Tranebjerg.
7. Evt.
Næste Brugergruppemøde bliver tirsdag d. 26. april kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.

