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1) Opfølgning på referat  

 

Aleksander Aagaard i biblioteket   1.4. kl 19 

. Skal ikke bruge teknik 

Eva, Leo og Marianne afvikler arrangementet 

Jarl bestiller et læs stole hos Bo.  

 

30 billetter solgt 

 

Melander og Verge i Sløngelsalen  4.4 kl. 19 

Flyers til Melander og Verge arrangementet.  

Der skal laves massiv PR for dette. Der er ikke solgt billetter endnu. 

 

Vi har søgt og fået tilskud til arrangementet.  

Der skal ikke tekniker til.  

 

Leo skal have en nøgle til biblioteket. Han dukker op fredag.  

 

 

2 år ved Slædepatruljen Sirius   11.4.19 

Status er 7 udleverede billetter 

Der er lavet massiv PR og opsøgende arbejde.  

 

Kristian Leth om Håb   7.5.19 

Der er længe til endnu. Der skal laves noget presse senest 16. april.   

 

 

Kompetenceudvikling. Udflugt   

Vi skal til Vejle den 20. maj 2019 

 

3) Verdensmålene 

Kan brugergruppen assistere ved en udstilling omkring verdensmål? 

Brugergruppen har svært ved at se en vinkel på dette men vil gerne assistere hvis biblioteket har en 

god ide. Jarl sender den til bibliotekets arrangements- og udstillingsgruppen.  

 

4) Nye medlemmer 

Intet nyt 

 

 

5) Kulturaftenen 20.9.2019 

Emilio Hestepis er forslaget. Rap kunstner. Lisbeth undersøger 

2 gange hen over aftenen.  
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6) Drik og læs 30. april  

Jørgen er tovholder i dette arrangement.  

Lisbeth, Jørgen og Vinoble.  

Charlotte har fået PR materiale. Billetter købes i Vinoble.  

Det foregår i VinOble – der er 20 pladser til 350 kr.  

 

7) Nye ideer 

a. Noget alvorligt – noget om sorg. Eva har en ide. En hospitalspræst.  

b. Tematisere efteråret.  

c. Esben Kjær – Døden en overlevelsesguide. Lisbeth kontakter 

d. Sorg i en flerkulturel betydning 

e. Leo kontakter Moesgaard om de har en vinkel på udstilling.  

Kunne man lave et tema hen over efteråret? 

Vi arbejder videre med dette.  

 

8) Pr og markedsføring – se under de enkelte punkter ovenfor 

 

9) Evt.  

 

 

 

Næste møde 

Onsdag den 1. maj kl. 15.15 

Jarl indkalder! 

 


