Referat af offentligt brugergruppemøde
tirsdag den 24. november 2020 kl. 19
Foredrag med forfatter Susan Klitgaard (tidl. Simonsen) blev desværre aflyst pga. Coronasituationen. Foredraget
udskydes til 2021.
På grund af kommunens smittetryk var der afbud fra formanden. Derfor blev punkt 1 sammenlagt med punkt 2.
1. Beretning v/formand for brugergruppen Ida
2. Lidt om biblioteket v/Erik
Gennemgang af boghusprojektet, som er blevet afviklet under andre forhold i år pga. corona.
Flere af bibliotekets (herunder også Brugergruppens) arrangementer fra foråret er også blevet aflyst eller
flyttet ex. til efteråret pga. corona. F.eks. foredraget om ”Kvinderne på Sprogø og mændene på Livø”, som
egentlig skulle have været afviklet d. 14. april., men i stedet blev afviklet i september. Foredraget med
kendte citaters ophav af journalist og forfatter Peder Rasmussen blev afholdt d. 3. november i Kultursalen.
Lørdag den 28. november er der musikalsk teaterforestilling ”Mis med de blå øjne” i Sambiosen (Dette
arrangement blev desværre aflyst i samråd med Kriseledelsen i Samsø kommune i 11. time pga. den
tilspidsede Coronasituation på Samsø). Tilføjet kommentar 30.11.
Biblioteket har også afholdt arrangementerne: ’Lær dit bibliotek af kende’ og Skumringslæsning.
Samsø Bibliotek og de to SFO’er på øen arbejder med projektet ’Læselyst’ i skoleåret 2020/21, som skal
stimulere læselysten hos børnene i SFO’erne. Bøger er leveret til Samsø Frie Skole. Samsø Skole modtager i
næste uge.
Antal oprettet lånere pr. 18.11.20: 3530 aktive lånere heraf 1383 bosiddende på Samsø. Udlån på EReolen er
steget bl.a. pga. corona.
Der har løbende været udstillinger på biblioteket, og der er lige nu ved at blive installeret nye borger pc´er.
Sommeren 2020 var første år med et nyt klimanlæg, og det fungerer ikke optimalt endnu.
Corona har været og er en udfordring – også fysisk på biblioteket idet Samsø bibliotek også er et
Kombibibliotek, som pga. corona skal sikre, at alle brugere på forsvarlig vis kan bruge biblioteket ift.
gældende regler og restriktioner på området. Derfor er der nu installeret udlåns og afleverings service både i
børneafdelingen og i voksenafdelingen og en fysisk adskillelse med markeringsbånd.
Økonomi: Brugergruppen får hvert år tildelt 15.000 kr. til arrangementer o.l. på biblioteket. Der udarbejdes
en opgørelse ultimo 2020, når endelig afregning er foretaget i forhold til gennemførte og aflyste
arrangementer i årets løb. Derfor kendes endelig opgørelse først omkring nytår.
3. Valg til brugergruppen
Ida Lundbye (genopstiller) – valgt
Grete Olsen (genopstiller) – valgt
Tina Øster (genopstiller) – valgt
Pia Birkmand (genopstiller) - valgt
Jacob Hvitnov (genopstiller ikke) – Anne Søndergaard valgt
Line Nicolajsen – valgt
Øvrige medlemmer
Anne Birgitte Beyer (valgt i 2019)
4. Evt. Intet.

