Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 26.04.22
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Tina, Ida, Pia, Line, Eva og Erik (referent).
Afbud: Grete
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
OK.
2. Biblioteksnyt
Det nye styringssystem (tekniske system) skulle blive etableret i løbet af april eller maj måned. Men vi har
ikke fået konkrete datoer for opsætningen endnu.
Skolebyggeriet lige uden for biblioteket har i visse perioder givet støjgener inde på biblioteket. Der har også
været strømafbrydelse et par gange ifm. byggeriet.
Samsø bibliotek har lavet aftaler med 2 udstillere i sensommeren og efteråret. Ulla Fredsøe udstiller i august
måned og John Madsen fra Snaptun udstiller malerier d. 22. september – 10. november.
3. Boghusene
Boghusene kommer denne sæson ud onsdag d. 18. maj (mødetid kl. 14 på biblioteket). Tina/Pia bringer huse
ud og Eva/Line kører efterfølgende ud med bøger til husene. I første omgang opstilles 7 boghuse: Mårup
Brugs, Søster Sidevind i Besser og ved busstoppestederne 1) SuperBrugsen i Tranebjerg 2) Nordby Bibliotek
3) Sælvig Havn 4) i Ballen (Strandvejen) 5) Bogbinderhusene (Havvejen). Der bliver også opstillet et boghus
lige uden for Sambiosen på terrassen, når det er færdigt til det. Skema for pasning af boghusene i 2022
medsendes dette referat til gruppens medlemmer.
4. Økonomi
Brugergruppen vil i 2022 råde over årsbudgettet på 15.000, -kr. + overførte midler fra sidste år (bl.a.
refusionsbidrag) på 12.000, -kr., hvilket giver 27.000, -kr.
5. Arrangementer
Onsdag d. 11. maj kl. 19.30 – 21.15 holder Mette Bording Nybo foredraget ’Frygt ikke – elsk kun’ i
Kultursalen. Dette arrangement holdes sammen med Kræftens Bekæmpelse Samsø. Regningen splittes op –
sådan at både Brugergruppen til Biblioteket og Kræftens Bekæmpelse Samsø får en regning.
Mandag d. 23. maj kl. 19 – 21 holder Hans Henrik Damgaard foredraget ’På eventyr i Canadas vildmark’ også
i Kultursalen. Endvidere er teatertruppen Passepartout teatret ved at finde en dato i september for
forestillingen ’King Lear’. Det er også blevet besluttet, at foredraget ’Skal du ta’ det hele med dig? – Gør
plads til nyt kapitel i tide!’ med Abelone Glahn forsøges booket i oktober måned?
6. Ukrainske bøger
Samsø bibliotek har digitale ukrainske børnebøger til fri afbenyttelse på bibliotekets hjemmeside. Det Kgl.
Bibliotek er ved at anskaffe sig ca. 1000 ukrainske fysiske børnebogtitler.
7. Evt.
Tina er blevet formand for styregruppen til Anton Rosen Huset på vegne af Brugergruppen til biblioteket. Eva
bliver suppleant til disse møder, hvis Tina er forhindret. Tina sender referater fra disse møder til Eva.
Brugergruppen til biblioteket sender Ida og Tina til dialogmøde med SKU d. 7. juni.
Næste Brugergruppemøde bliver tirsdag d. 23. august kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.

