
Dagsorden til Brugergruppemøde 10. januar 2019 på Skanderborg 

Bibliotek 

kl. 19-21 på bibliotekslederens kontor 

Afbud fra Leo 

1) Opfølgning på referat fra 20. december 

 
Gruppen har været aktive og dygtige og anvendt alle midlerne for 2018 – små 52.000.  
 
Statistik:  
Aidt og Skov 28 stk. 
Malene Sølvsteen 30 personer 
Ordblindearrangementet 30 personer 
Palle Hjort 30 personer 

 

Kan vi søge Forfattercentrum - Statens Kunstfond? 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SLKS/Statens_Kunstfonds_Projektstoetteudvalg_for_l

itteratur_-_Forfattercentrum   
 Lisbeth undersøger  
 

Gruppen synes dans er en fin ide. Det understøtter funktionen som bylivsgenerator.  

 
 
2) Opfølgning på plan og ideer foråret 2019 

Valg til EU den 26. maj 

 Connie Hedegaard – vi har ikke hørt fra hende endnu. 

 Status på PR for ordblindearrangementerne? 

  Læsearrangement – PR brochure fra Jørgen.  

Leo har afleveret tekst til Jørgen til Brochure – mon den er nået 

til Charlotte?   

 Kristian Leth er på i maj.  

 Lave et bæredygtighedstema i foråret.  Kan vi få det til at passe med noget i biblioteket? 

 Vi skal have fulgt op på plakaten til ordblindearrangementet 25. februar.  

  

3) Orientering om ”Smuk By 2019” – Jarl 

smuk_by_mode_08_

01_2019.docx
 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SLKS/Statens_Kunstfonds_Projektstoetteudvalg_for_litteratur_-_Forfattercentrum
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SLKS/Statens_Kunstfonds_Projektstoetteudvalg_for_litteratur_-_Forfattercentrum


4) Opfølgning på nye medlemmer i brugergruppen – Annoncering?  

Der sættes en annonce på Facebook og Charlotte laver nogle flyers 

 

5) Nye ideer – nye arrangementer 

Kristian Leth i uge 19 – 7. maj i Sløngelsalen. Tid, sted, pris.  

Pressemeddelelse  

Plakater 

Kristian Leths ”Håb” – Klumme i April 

Lisbeth har kontakt med Jakob Melander. Han kommer med en ny bog og kunne bruges som oplæg 

til krimimessen. Han kunne komme torsdag den 4. april i Skanderborg som optakt. Lars Vinkler.  

Er der mordhistorier/krimihistorier i Skanderborg som kunne bruges som optakt? Marianne laver 

lidt research på det. 

 

6) PR og markedsføring  

 

7) Evt. 

Billetsalg  

Hvordan håndterer vi det hvis ikke det skal på kulturhusets hjemmeside.  

Billetter og billetsalg på hjemmeside afgøres fra gang til gang.  

 

 

 Næste møde! 

Mandag den 4.2.2019 er forslaget. Der er udsendt indkaldelser 

 

  

 
 
 


