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Referat af Brugergruppemøde 20. december  på Skanderborg Bibliotek 

kl. 19-21 på bibliotekslederens kontor 

Tilstede: Eva, Marianne, Leo, Jørgen og Jarl (ref) 

1) Opfølgning på referat fra 29. november 

Margrethe Vestager kunne desværre ikke få det i kalenderen så arrangementet parkeres 

Overvejelser om Connie Hedegaard  - passer hun ind her eller skal det være i forbindelse med et 

klimatema til efteråret? 

Kunne hun tage en alternativ vinkel på det? Lad os spørge hende? Leo skriver og spørger hende! 1. 

april til 25. maj. 

Skal spørgsmålet være ”Har EU en fremtid?” 

 

2) Opfølgning på plan og ideer foråret 2019 

a) Ordblinde børn arrangement 

Dato for arrangement for forældre til ordblinde børn. 

Temaaften den 6. februar 2019 

Der er styr på Bent Jakobsen! 

 

b) Bent har foreslået 25. februar 2019 

5 timers kursus. Fra 11-16 

 

Der skal laves en indbydende plakat med kort og enkel tekst og fængede overskrift.  

Pris: Gratis 

Prisen for arrangementet er 20000. AOF er villige til at betale de 10000. 

Der skal laves et grundigt PR arbejde. Hænges nogle plakater op.  

Kan skolerne bruges som indgang til forældrene til de ordblinde børn.  

 

c) Valg til EU den 26. maj 

 Er det landet? JEP 

d) Billetpris til Lone Landmand? – Hun er en kendis og brugt i mange sammenhænge og har fået 

en pris for nylig. Hun er kendt i lokalområdet. 100,- bliver billetprisen 

 
3) Hvad kan være et gratis arrangement og hvad skal koste? 
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Man kan roligt tage noget. Strækker pengene 

Signalværdi i gratis arrangementer – gratis = halvdårlig kvalitet – det er ikke mere værd.  

Problematisk at gøre det helt gratis. Både pga. signalværdi men også fordi billetterne ofte ikke bliver 

brugt. 

4) Nye medlemmer i brugergruppen – Annoncering? 

Annoncen/reklamen er også med i arrangementsoversigten for næste kvartal.  

Sæt en annoncetekst på Facebook 

Lav en flyer til bibliotekets arrangementer  

Annonce på Facebook 

 

a) Vi sætter en plakat op i udlånet – hvem tekster og designer? 

b) Skal vi indrykke en annonce – tekst og Charlotte laver en plakat.  

c) Biblioteket kan sagtens lave et opslag. 

d) Brugergruppen et forslag til en tekst til en annonce på Facebook.  

Vi afventer om annoncen har en effekt.  

  

 
5) Nye ideer – nye arrangementer 

De uvaskede mænd skal ind i programmet. Sirius patruljen. Jørgen har kontakt og forsøger at få 

hyret en til en dato i april. Den 11. april.  

 
6) PR og markedsføring  

7)Evt. 

 

 

 

 

 

Der er 7.287 kr. tilbage men Bent Jakobsen er muligvis ikke betalt. AOF betaler halvdelen.  

 

Bent Jakobsen skal have 7000,- udbetalt a conto.  
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Der er 50.000 nye at bruge til næste år.  

 

Ideer til efteråret: 
- Skal vi have et Verdensmåls tema? 

- Skal vi have et miljø tema? 

- FNs Verdensmål 

- Den historiske Jesus – i samarbejde med Menighedsrådene? 

- Skal vi lave noget for børn? 

- Skal der være noget med musik? Musikhistorie 

- Filmhistorie 

- Astrid Lindgren 

- Jakob Martin Strid –er også filmatiseret.  

- Stig Tøfting 

- Dansearrangement 

- Mads Vad – han har jo en danseskole i byen? 

o Kunne man få en fælles introtime til dans –et socialt arrangement 

 
Næste møde! 

 

 
10.1.2019 kl. 19 


