Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 04.05.21
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Ida, Tina, Line, Anne, Grete og Erik (referent).
Afbud/ikke tilstede: Pia og Anne Birgitte
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Biblioteksnyt
Siden d. 22. april har biblioteket haft genåbnet med bemandet åbningstid og med krav om forevisning af
Coronapas. Hvis man ikke har Coronapas, kan man ringe på bibliotekets tlf. i den bemandede tid for at
aflevere materialer eller for at afhente reserverede materialer uden for biblioteket. Folk tager det meget
forskelligt ift. fremvisning af Coronapas. Kontrolregistreringen tager tid fra formidlingen.
Projekt Læselyst i to SFO’er. Torsdag d. 6. maj er der oplæsning af forfatter Christine Lund Jakobsen i hver af
de to SFO’er fra hendes bog ’Hermans have’! Projektet er forlænget til lige før skolernes efterårsferie. Der
skal laves en evaluering af projektet. SFO’erne bytter bøger lige før skolernes sommerferie, sådan at alle
bøger bliver præsenteret begge steder.
Udskiftning af Det tekniske udstyr på biblioteket bliver til et fokuspunkt for kommunalbestyrelsen.
Der har ikke været gang i bogposeudleveringen efter at biblioteket er genåbnet.
3. Boghusene
Der er klargjort nye bøger til boghusene, så de er klar, når boghusene kommer ud. 3 boghuse kommer ud
midt eller sidst i maj, sådan at der bliver 5 boghuse til at starte med: v. Nordby bibliotek, v. Mårup Brugs, v.
Søster Sidevind i Besser, v. Samsø Farver & Hobby i Tranebjerg. Grete undersøger hvor det femte boghus skal
være i Ballen. Enten v. Røde kors butikken eller der, hvor ’Den Gule Parasol’ var i Ballen? Tina kører
boghusene ud, når stedet i Ballen er fundet. Den endelige vagtplan for opfyldning af boghusene er ikke lavet
endnu. Busskurene ønskes taget i brug, når det igen bliver forsvarligt ift. Coronaen.
4. 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.
5. Arrangementer
Børneteaterstykket ’Mis med de blå øjne’ er fastsat til lørdag d. 2. oktober kl. 14 i Kultursalen. Prisen er total
6574,- kr. for denne forestilling. Næste arrangement bliver enten foredraget ’Kaldet til Jutlandia’ til en pris af
ca. 6-7000,- kr. eller teaterforestillingen ’Oh solo mig’ af gruppen KrisKat. Erik undersøger pris for
sidstnævnte. Valget bliver truffet til næste brugergruppemøde. Erik spørger endvidere om Susan Simonsen
kan holde et foredrag til Det Offentlige Brugergruppemøde i november om hendes forfatterskab.
6. Dialogmøde med SKU
Brugergruppen er indkaldt til dialogmøde tirsdag d. 1. juni kl. 16.30-16.45! Tina og Ida deltager, mens Erik
sender regnskab og budget (modtaget fra økonomiafdelingen) fra Brugergruppen videre til Sarah.
7. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 15. juni kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.
God idé at holde kursus ’Kend dit bibliotek’ – også om hvordan børnelitteratur findes.

