
Dagsorden til Brugergruppemøde 11. marts 2019 på Skanderborg Bibliotek 

kl. 16-18 i mødelokalet på 1. sal.  

 

1) Opfølgning på referat fra 4. februar 2019 

 Lisbeth har søgt penge til Melander 

 Vi har fulgt op på Rasmus Mannerup – han skal returnere kontrakt.  

2) Opfølgning på plan og ideer foråret 2019 

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

tænkepause om det.  Det er en god ide til efteråret. Leo tager kontakt til Ditte Trolle. Se 

http://sexefter50.dk/#kontakt  

 Integration. Kunne også være en mulighed. Integrationsrådet kontaktes. Leo snakker med 

integrationsrådet.  Kan der findes en interessant vinkel på det? Der er en tænkepause på 

emnet. Se f.eks. https://vejlebib.dk/arrangementer/arrangementer-voksen/taenkepause-

integration  

 Brugergruppen tager på inspirationstur til Vejle. Vi arbejder videre med emnet.  

 Der bliver Drik og Læs den 30. april. Charlotte er orienteret mht. det sker.  

 Vi har rigelig med arrangementer I forårets program 

 
3) Opfølgning på Brugergruppens møde den 18.2  

a. Intet nyt at referere. 

4) Opfølgning på afholdte arrangementer – ravmanden, læs med din smartphone mm. 

 Ravmanden 15 + 5 = 20 deltagere. Engageret foredragsholder.  

 Læs med din smartphone – 6 deltagere. Svær målgruppe at få fat i. På trods af et grundigt 

opsøgende arbejde fra brugergruppen.  

o Deltagerne evaluerede arrangementet særdeles positivt.  

o Der var væsentlig flere deltagere til det første arrangement.   

o Der skal måske nogle mere faste aftaler med f.eks. virksomhederne.  

o Man skulle måske tænke mere i pakkeløsninger – de to arrangementer om 

ordblinde skulle nok have været tænkt sammen.  

 
5) Verdensmålene – Eva og Lisbeth 

 Eva og Lisbeth var til fællesmødet om Verdensmålene. Mødet var på Fælleden. Der er 6 

temadage fra maj til august.  Ide om vi kan koble et arrangement til dette? 

http://sexefter50.dk/#kontakt
https://vejlebib.dk/arrangementer/arrangementer-voksen/taenkepause-integration
https://vejlebib.dk/arrangementer/arrangementer-voksen/taenkepause-integration


 Der foregår på fredage.  

 Brugergruppen er tvivl om det passer til brugergruppens formål? 

 Se yderligere på www.danmarkformaalene.dk   

 Vi overvejer sagen til næste møde.  

6) Melander og Verge  

 . Teknik i Sløngelsalen den 4.4. Vi satser på at klare os selv. 

  
7) Opfølgning på annoncering efter nye medlemmer 

 . Har vi hørt noget – er der nogle aspiranter.  Der afsøges forskellige muligheder men endnu 

intet held. Der kan inddrages samarbejdspartnere ad hoc.  

8) Kulturaften 20.9 2019.  

 . Menneskebiblioteket – se fremsendte mail fra Louise Grønlund – og bilag herunder. Selve 

kulturaftenen vil brugergruppen gerne være med til. Punktet tages med på næste møde. 

 Ide om krimien eller kriminalitet som omdrejningspunkt på Kulturaftenen. 

   

9) Nye ideer – nye arrangementer 

10) PR og markedsføring  

 . Vi er ved at finde flere kræfter til markedsføring 

11) Næste møde – den 26. marts kl. 15.15 

12) Evt. 

Aagaard – husk PR og billetter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danmarkformaalene.dk/


 

 

 

 

Bilag – Om Menneskebiblioteket 

 
http://menneskebiblioteket.dk/  
De tilbyder tre forskellige arrangementstyper, måske kan et klassisk Menneskebibliotek passe ind i på 
kulturaftenen? 
 
De har tid til et arrangement efter september 2019 
 
De har ikke en fast pris, men vi vil gerne bede om et tilskud til forberedelsestimer forud for event, transport 
af bøger til og fra event, materialer, vi medbringer (roll ups, informationer om biblioteket, evalueringer 
mv.) og et bidrag til drift af bogdepotet. 

 

http://menneskebiblioteket.dk/

