
 

 

Referat af  Brugergruppemøde 4. februar 2019 på Skanderborg Bibliotek 

kl. 19-21 i mødelokalet på 1. sal.  

 

1) Opfølgning på referat fra 10. januar 2019 

 

 Læs med din mobil: Stor tilslutning til arrangementet for læsehandicappede. Der er uddelt 

plakater i industriområdet.  

o Vi uddeler foldere også til kompetencecentret 

o Er der andre relevante? 

o Der uddeles også plakater på gymnasiet  

o Sponsorering af burgere kunne være et godt trækplaster 

o Leo tager en runde til Låsby, Galten og uddeler flyers/pjecer 

o Der er lavet massiv markedsføring – på uddannelsescentret.  

 Leo har styr på Bent 

o Arrangementet kører fra 9-14 den 25. februar.  

 Leo sponsorer Burgere 

o Der er en plan for uddeling af PR  

 Jakob Melander: Er booket den 4. april. Oplægget moderes af Marianne Verge 

o Emnet er skriveproces, politik i litteratur og krimi. Der er søgt på Kunst.dk  

o 50,- billetpris 

 Sirius patruljen: Er booket til den 11. april 

 
Regnskabet 2018 –er rekvireret hos bogholderen.  

 

 

Arrangementer  

 

 
2) Opfølgning på plan og ideer foråret 2019 

a. Ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsen (Lisbeth) 

 

Mord I Skanderborg – kunne der være et arrangement I det? Aleksander Aagaard. Marianne 

kontakter Aleksander Aagaard 
1. april 2019 



 

 

Økonomi 2018: Hvad har vi brugt: 

Lone Landmand   

Ravmanden    

Melander    

Sirius manden   

 Kristian Leth   

 

Beløb fremgår af fremsendte referat 

 

Hvad skal vi så: 

 

Connie Hedegaard 

Hvad med Connie Hedegaard på Fælleden? Der kan være 150 personer. Skal være i 

perioden fra 1. april og frem mod et evt. valg.  

Entrepris 100,-  

Skal det handle om EU valget eller skal det handle om miljø? Det skal handle om EU 

Vi går videre med det. 

Kan vi finde et sted at være –hvad med Fælleden? Kan der være 150 personer i 

byrådssalen og hvad skal det koste? Jarl undersøger byrådssalen.   

 

 

 

 
3) Opfølgning på annoncering efter nye medlemmer 

Der er ikke den store tilstrømning.  

Flyers – der er bestilt nogle hos Charlotte 

 

 
4) Retningslinjer for brugergruppen (JØ) 

retningslinjer_brug

ergrupperne_februar2019.pdf
 

Brugergruppen er indforståede.  

Alle henvendelser til PR går gennem Jarl.  

 

5) Økonomisk ramme 2019 = 48.110 kroner 

6) Nye ideer – nye arrangementer 

a. Ældre og seksualitet. Der er skrevet en tænkepause om det. Gitte Trolle har skrevet en 

tænkepause om det.  

b. Integration. Kunne også være en mulighed. Integrationsrådet kontaktes.  

c. Leo sender kontrakt til Jarl på Sirius arrangementet.  



 

 

7) PR og markedsføring  

a. Husk formular til indberetning på Kulturhusets hjemmeside og billetsystem 

Skema  til 

oprettelse af arrangementer.docx
 

8) Næste møde! 

Brugergruppen mødes alene den 19.2. kl. 10 på biblioteket. 

 

Brugergruppen mødes med Jarl den 11.2 kl 16.  

Husk deadline til arrangementsfolderen er den 4. marts 2019 

 

  

9) Evt. 

Der er udsendt et invitation til opstartsmøde omkring FNS verdensmål. Brugergruppen deltager ved flere 

medlemmer og undersøger om det kan være relevant at involvere sig i.  

 

 

 

 

 
 


