Referat af offentligt brugergruppemøde
tirsdag den 26. november 2019 kl. 19
Lena Jo Hursh indledte med at fortælle om hendes bog ”Mord i Pillemark”
1. Beretning v/formanden for brugergruppen Ida
Ida fortalte om årets arrangementer, herunder om teaterforestilling for de yngste og for de
ældre, oplæsning, forfatterbesøg af Preben Kok og Lena Hursh, brætspilaftener samt
boghuse, hvor der i år også er blevet et hus i busstoppestedet i Ballen.
Fra én tilhører blev det kommenteret, at brætspil er grobund for godt fællesskab, så ros til
arrangementerne. Der er plads til flere deltagere.
2. Lidt om biblioteket v/Erik
Erik fortalte om biblioteket. Pr. 23.09.19 er der registreret 2574 aktive lånere, og i 2018 har
der været 37.504 udlån fra biblioteket. Fra e-reolen har udlånet været ca. 3000 stk. Erik
gennemgik årets arrangementer og udstillinger på biblioteket og fortalte kort om
arrangementer i 2020.
3. Valg til brugergruppen
Anne Birgitte Beyer var på valg og blev genvalgt. Der var ikke yderligere kandidater.
4. Evt.
Der blev forespurgt til, om biblioteket kan henvise til optagelse i læsegrupper. Biblioteket
har kontakt til et par læsegrupper og formidler gerne kontakt.
Der var forslag om at indkøbe et par ståborde, som skulle placeres ved hylderne med
aviser, da nogle brugere finder det rart at stå op, når avisen hurtigt skal gennemses for
artikler.
Der var forslag om, at man placerede ældre/frasorterede bøger, magasiner i
mellemgangen mellem indgang til Sambiosen og biblioteket, for at der blev mere
sammenhæng mellem idræt/kultursalen og biblioteket.
Der var et forslag om, at man åbnede op til biblioteket fra østsiden. Dette skulle gøres ved
at etablere vej og parkering øst for biblioteket mod Søtofte, således der blev mere åbent
mod Tranebjerg by. Dette kræver ekspropriering af jord fra grundejere. Projektet er derfor
mere omfattende end brugergruppen kan løfte.
En bruger havde på Amager Strandpark oplevet et mobilt bibliotek med udlån af bøger og
magasiner. Campingvognen var et aktivt bibliotek, hvor man i sæsonen kunne låne bøger
og magasiner.
Til nybyggeriet på Samsø Skole, har biblioteket fremsat ønsker om plads til magasin samt
oprettelse af møderum/stillerum i tilknytning til biblioteket.
Mødet slut 20.30

