Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 16.06.20
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Grete, Tina, og Erik (referent). + Anne Søndergård
Afbud/Ikke tilstede: Ida, Anne Birgitte, Pia og Jakob
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
4-5 boghuse kommer snarest i brug med udskiftning af bøger igen. Busskure ikke OK til boghuse i år pga.
Corona! Disse steder bliver der udsat boghuse og bøger som tidligere år: ved Mårup Brugs, ved Nordby
Bibliotek, ved Søster Sidevind. Vi prøver at finde et par egnede steder mere på Sydøen. Super-Brugsen i
Tranebjerg er ikke interesserede i at have et boghus. Måske kan det lade sig gøre ved Samsø Farver & Hobby
på Langgade 41 i Tranebjerg, de melder tilbage? Grete forespørger om muligheden ved ’Den Gule Parasol’ i
Ballen? Hvis alt kommer på plads i denne uge, så sætter Erik pressemeddelelse i Samsø Posten d. 25. juni?
Tina vil d. 18. juni køre ud med de boghuse, som vi på det tidspunkt ved skal benyttes i 2020.
3. Biblioteksnyt
Erik fortæller om genåbningen af Folkebiblioteket, hvor 3 forskellige retningslinjer fra 18. maj til nu har sat
rammerne for brugen af biblioteket. Som det er lige nu kan man låne/aflevere materialer plus finde
materialer til lån på hylderne samt læse aviser o.l. i den bemandede åbningstid. Der er ikke mulighed for at
bruge computere, og at printe/fotokopiere endnu. Biblioteket følger retningslinjerne på området.
4. Økonomi
Der står nu 25.000,- kr. på kontoen. Ikke brugte midler fra 2019 samt refusion fra samme år er lagt oveni
årsbudgettet på 15.000,- kr.
5. Arrangementer
D. 10. september afholdes foredraget ”Kvinderne på Sprogø og mændene på Livø”, som egentlig skulle have
været afviklet d. 14. april. Pga. Corona blev det udsat.
Ud fra afstemning via e-mails og stemmer her til mødet, så vil disse to arrangementer blive afviklet i
henholdsvis oktober og november måned, hvis det kan arrangeres: ’Mis med de blå øjne’ et musikalsk
fortælleteater for børn mellem 3 og 8 år og foredraget med kendte citater af journalist og forfatter Peder
Rasmussen. Erik prøver at lave aftaler med teatret og foredragsholderen, sådan at de kan afholdes i
Kultursalen.
6. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 25. august kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg. Evt. på Nordby bibliotek, hvis det
kan arrangeres?
Ytringer om at bogposer til brugerne ville have været godt under nedlukningen af biblioteket under
Coronakrisen.
Forslag om at biblioteket udstiller bøger om og af Jeppe Aakjær i september måned, da foredragsforeningen
har foredrag om forfatteren d. 7. oktober i Kultursalen.
Forslag om at biblioteket udstiller bøger om arkitektur i februar 2021, da foredragsforeningen d. 24. februar
har et foredrag om emnet.
Det offentlige Brugergruppemøde bliver i år tirsdag d. 24. november, og det foreslås, at den nye
biblioteksansatte på Nordby Bibliotek, Susan Simonsen (forfatter til fagbog), om muligt kommer og holder et
foredrag denne aften.

