
Dagsorden til Brugergruppemøde 14. august 2019 på Skanderborg Bibliotek kl. 

19.30-21.00 i frokoststuen.   



1)  Opfølgning på referat fra 14. juni 2019  

 

Lene Molleup vil gerne komme med et oplæg den 
31.10. Jeg har dd. Spurgt til en foromtale.  

 

50,- som entrepris.  

Der kører en mini litteraturfestival på samme tid.  

Jarl følger denne aftale til dørs. Det må gerne 
populært og gerne over i det overtroiske.  

 

Dødens overgange - fra jernalder kult 
til middelalderens ’Memento Mori’ 

 

Ulvebidte menneskeknogler, ituslåede 
kranier og opsplittede kroppe findes i 
jernalderens moser, lige omkring 
Skanderborg. Mens middelalderens 
kristne ved Øm Kloster, endnu efter 
800 år, ligger begravede på ryggen 
med ansigtet mod øst, i evig venten på 
opstandelsen.  

Døden er en overgang både biologisk 
og kulturhistorisk. Den måde som 
samtiden behandler sine døde 
fortæller om livet i fortiden, og ved at 
studerer denne, får vi sat vores egen 
dødekultur i perspektiv. 

 

Jeg har spurgt Søren lydmand om han vil give et 
bud på et lydanlæg.  

Vi holder det i IT lokalet.  

 

Videoen fra Moesgaard – Leo har forespurgt om 
biblioteket kan låne videoen. Det er åbenbart ikke 
helt ukompliceret. Det afventer.  

 

Ditte Trolle vil gerne komme til arrangement om 
”Ældre og seksualitet” 

Hun koster 5000,-  
Leo spørger Ditte Trolle snarest. Forslaget er den 9. 
oktober.  

 

Connie Hedegaard vil gerne komme den 16. januar 
2020.Brugergruppen, AOF og Kulturhuset vil være 
med. Det bliver med en klimadagsorden. 

 

Læger uden grænser ”3 søskende”. Marianne har 
kontakt. Skal placeres i IT lokalet. Beskeden 
entrepris. Det er ikke et dyrt arrangement.  



Vi undersøger prisen på et lydanlæg.  

 

2) Kulturaften 20.9 2019.   Vi har annonceret arrangementet. Han skal kun 
kendes som Emilio Hestepis.  

Leo tager imod. Dørene skal være åbne,  

Der skal laves en sandwichmand. Det laver 
Charlotte.   

Det afvikles på et podie i biblioteket.  

Kunne vi få plakaterne ud på gymnasiet og 
handelsskolerne.  

Marianne tager gerne en tur rundt til 
uddannelsesinstitutionerne i Højvangen. Der bliver 
en stak plakater i skranken. Charlotte laver 20 
plakater.  

Leo, Marianne, Jane kommer til kulturaftenen.  

Onsdag den 18.9 på biblioteket kl. 17. Her viser 
Louise hvordan podierne kommer til at stå. Louise 
bestiller stole hos Bo. 50 stk.  

Lydanlæg – det udestår.  



3) Ændring i organisering – Louise overtager 
ansvaret som bindeled mellem brugergruppe 
og bibliotek 

Har aftalt med Louise at jeg naturligvis kan 
trækkes ind hvis I har behov for at drøfte mere 
principielle ting – men ellers er Louise ankermand 
m/k nu.  

4) Evaluering af 1. halvår 2019 

 

Hvad har virket? Hvad skal vi gøre mere af? 
Er der noget vi ikke skal gøre mere? 

 

Forfatterarrangementerne med Melander virkede 
ikke. Der var for dårligt besøgt.  

Forfatterarrangementerne bliver ofte dyre fordi der 
ofte både skal en forfatter og en moderator til.  

Der må ikke spares på lydanlægget. 

Ravarrangementet var godt  

Aleksander Aagaard var godt 

Siriusforedraget var fremragende.  

Fokus på de gode fortællere.  

Generelt bredt udvalg og god succes. 
Brugergruppen sigter mod arrangementer som ikke 
er litterære.  

Dokumentationen på besøgstal er i et tidligere 
referat.   

Tænk langsigtet.  

5) Opfølgning på plan og ideer efterår 2019  

 

 Er behandlet ovenfor under referatet 

6) Økonomi - status på forbrug Forbrug= 11.160 kr. 

Budget= 48.000 kr. 

Tilbage= 36.840 kr. 

Forbrugsprocent= 23,25% 



7) Nye ideer – nye arrangementer  

 

Jan Øberg. Fredsforsker. Leo har skrevet til ham. 
Oprustning i Rusland. Hvad tænker en fredsforsker 
ifht. til den europæiske udvikling og forholdet til 
Rusland.  

Sune Engel Rasmussen – Nyt Blod. Eva har læst 
bogen. Han kunne være interessant. Eva kontakter 
ham.  

Thomas Kluge –Eva har en ide her. Er temmelig 
dyr.  

Martin Bigum, Kasper Ejstrup,  

Dungeons and Dragons foredrag.  

Visesang. Dorthe Nors har et foredrag.  

Mangler et arrangement til de unge.  

Sarah Engell er foreslået men Nanna har hyret 
hende til skolerne.  

Strid – Mimbo Jimbo. Han tager ikke ud.  

8) PR og markedsføring    

 

Behandlet under de enkelte punkter.  

9) Input til fællesmødet den 10. september 
2019 på Hørning Bibliotek 

Forventninger, ønsker, ideer… 

Leo kører.  

10) Evt.  

 

Mødes igen den 18. kl. 16. Louise overtager herfra. 
Jarl dækker evt. vagt.  

  

 

 

 

 


