Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 02.03.21
Afholdt som virtuelt møde (Microsoft Teams)
Tilstede: Pia, Ida, Tina, Line og Erik (referent).
Afbud/ikke tilstede: Grete, Anne og Anne Birgitte
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Konstituering af Brugergruppen
Genvalgte: Ida Lundbye, Grete Olsen, Tina Øster og Pia Birkmand. Nyvalgte: Anne Søndergaard og Line
Nicolajsen. Valgt i 2019: Anne Birgitte Beyer. Ida forbliver formand og Tina næstformand.
3. Biblioteksnyt
Samsø Bibliotek er lukket foreløbig til d. 5. april pga. Coronarestriktioner – dog kan man bestille bogposer fra
egen samling til afhentning på Sambiosens/bibliotekets parkeringsplads. Foreløbig er over 100 bogposer
blevet distribueret denne vej. Bestilling foregår via hjemmesidens formular eller via bibliotekets e-mail/tlf.
Ved afhentning og bogposer lige nu, er der mulighed for at aflevere tidligere lånte materialer. Når vi åbner
op igen, har alle 14 dages gratis frist til at få afleveret gamle lån fra biblioteket, som skulle have været
afleveret i seneste lukkeperiode. Biblioteket sørger for annoncering af 14 dages fristen diverse steder.
Folkebiblioteksdelen af Samsø Bibliotek har dialogmøde med SKU d. 9. marts. 2 hovedpunkter til mødet: 1)
Udskiftning af det Tekniske udstyr og 2) Tilførsel af 50.000,- kr. til materialebudgettet for at opretholde et
rimeligt indkøb af fysiske bøger.
Projekt ’Læselyst’ for de to SFO’er på Samsø. Der er planlagt forfatterarrangement (oplæsning) d. 6. maj på
begge SFO’er (hver for sig).
Biblioteket er i øjeblikket ved at reparere bøger, som har været trukket tilbage fra udlånssamlingen pga. løse
sider, løse rygge m.m.
4. Boghusene
Boghusene er sat i bero. Dog er boghusene i Tranebjerg og Nordby fortsat kørende med de bøger, som står
der i forvejen. Biblioteket sørger for, at ikke klargjorte bøger til boghusene er driftsklare fra d. 6. april, hvor
der forhåbentlig er grønt lys for normal drift igen.
5. Økonomi
Brugergruppens budget for 2021 til arrangementer o.l. er foreløbig på standardbeløbet 15.000,- kr.
Overførsel af ikke brugte midler fra 2020 er tvivlsom. Ærgerligt nok blev teaterstykket ’Mis med de blå øjne’
aflyst i sidste øjeblik d. 28. november pga. for stort Coronasmittetryk på Samsø. Brugergruppen ønsker et så
stort beløb som muligt overført fra 2020 regnskabet til 2021 budgettet af ikke brugte midler. Ingen tvivl om
at mange på Samsø er i underskud for kulturelle oplevelser. I regnskabet 2020 er der indgået et
refusionsbeløb på 7.200,- kr. fra et tidligere arrangement.
6. Arrangementer
Erik prøver at få børneteaterstykket ’Mis med de blå øjne’ gennemført i september/oktober måned en
lørdag eftermiddag. Erik genudsender annoncer og pressemeddelelser fra ovennævnte stykke +
teaterstykket ’Oh Solo mig’ m.fl. til Brugergruppen snarest. Så har vi noget materiale at vælge det næste
arrangement ud fra.
7. Evt.
Tina har overtaget posten i styregruppen til Anton Rosen Huset i stedet for Jakob (Brugergruppens
repræsentant).
Næste møde bliver tirsdag d. 20. april kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.

