Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 17.08.21
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Tina, Grete, Pia, Line, Anne Birgitte og Erik (referent).
Afbud: Ida og Anne.
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Biblioteksnyt
E udleverer folder med Brugergruppens og Bibliotekets arrangementer efteråret 2021. Der gøres reklame for
arrangementerne via hjemmeside, Kultunaut, Samsø Posten, Facebook og via plakater på biblioteket.
Klimaanlægget på biblioteket virker bedre denne sommer efter at en tekniker ved et eftersyn udbedrede en
fejl i systemet.
Mette Manstrup har overtaget Jørgen Storm Mahlers arbejde i PLC (skolebiblioteket). Det drejer sig om
bibliotekstimer med klasser og CFU arbejde (lån af klassesæt m.v.).
Skolebyggeriet og forberedelserne hertil er godt i gang. Lige nu nedrivning af vindfanget mellem biblioteket
og skolegården. Så i øjeblikket kun én ind- og udgang til biblioteket via hovedindgangen fra Sambiosen. Kalle
Nøstvik (projektleder af skolebyggeriet) kommer med til det næste Folkebiblioteksmøde d. 25. august.
3. Boghusene
Grete har fået boghus og bøger ud til ’Molevitten’ i Ballen, sådan at dette sted også fungerer nu. Der sker
ikke så meget i boghusene lige nu; busskurene er savnet til henholdsvis boghuse og bøger. Tina retter en
forespørgsel til ’De grønne mænd’ ift. evt. at lave et nyt boghus (lavet af paller) til Sambiosen med
boghusbøger. Det vil være godt, hvis boghuset kan gøres delvis vandtæt, hvis boghuset skal stå ude noget af
året. Tina følger op på det!
4. Økonomi
Brugergruppens budget for 2021 til arrangementer o.l. er stadigvæk 40.000,- kr., da ingen midler er brugt
endnu.
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. ’Oh solo mig’ med teater KrisKat d. 5. september i ’Smørhullet’ på
Møllebakken i Tranebjerg koster 13.750,- kr. Endelig kommer foredraget ’Kaldet til Jutlandia’ af og med Axel
Boisen d. 28. oktober i Kultursalen til ca. 6-7.000, kr. I alt ca. 27.000,- kr.
E rundsender inden længe broderikursus med Trine Runge Jessen og koncertforedraget ’Carl og Anne Marie
– Musikken, Kunsten og Kærligheden’ med dertil hørende priser. Så kan brugergruppen via e-mails
bestemme, hvilket arrangement som skal på programmet?
6. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 5. oktober kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.
E sender ’Retningslinjer for udstillinger på Samsø Bibliotek’ rundt, når det er blevet afklaret med kommunen,
om kunstgenstande udstillet på biblioteket er dækket af kommunens forsikringer eller ej? Kommunen har
nemlig skiftet forsikringsselskab siden sidste udgave af retningslinjerne.
Line kommer til ’Oh solo mig’, sådan at der er to hjælpere fra biblioteket og Brugergruppen.
Anne Birgitte vil gerne udstille på biblioteket til foråret. Der aftales nærmere herom senere.

