
Referat af Brugergruppemøde 28. maj 2019 på Skanderborg Bibliotek kl. 17-19 i 

mødelokalet på 1. sal.   

  
PUNKT NOTE 

  

1)  Opfølgning på referat fra 1. maj 2019  

 

 

 Velkommen til nyt medlem – Jane.  

Præsentationsrunde. 

Jarl starter en ny mail liste og Jane kommer på 
denne.  

Jane: 42927807 

2) Kulturaften 20.9 2019.   Yderligere info og PR? 

 

Der er aftalt at Niels Kern –Emilio Hestepis. 17 og 
19 optræder han på biblioteket.  

 

Rapper.  

Hvor skal han promoveres? 

Skal der annonceres separat. Skal både i folder, på 
hjemmesiden,  

Gymnasiet, Skanderborg Uddannelses Center 

 

Der er fri entre. Foregår i biblioteket. 

Vi bestiller det lille anlæg hos Kulturhuset.  

 

 



3) Opfølgning på plan og ideer efterår 2019  

 

Kristian Leth til 18. november 

 
Halloween 

Et arrangement i samarbejde med museet omkring 
Halloween – kunne det være en mulighed? 

Udstilling fra Moesgaard om døden. Koster 13000.  

Skanderborg Museum vil gerne komme med en 
vinkel – et oplæg. Noget omkring Halloween, noget 
om overtro, farverigt. Jarl kontakter.  
Dato: Onsdag den 30.10.2019 

 

 

En udflugt til Moesgaard 

Hvordan kan det kombineres? Samme dag eller en 
uge? Det bliver for avanceret.  

Vi har et arrangement i kalenderen med Jes Dige.  

Brugergruppen tager til Moesgaard – onsdag den 
12. juni. Åbningstider er 10-20.   

 

Rockergruppe 

Marianne har ide om rockergruppen Spidserne fra 
1980erne. Ide til efteråret.  

 

Connie Hedegaard arrangement til efteråret.  
 

4) Økonomi - status på forbrug Se nedenfor 



5) Brugergruppen – nu med selvstændigt EAN 
nummer.  

JOW har undersøgt muligheden for, 
om brugergrupperne kan få deres eget 
EAN-nummer. Spørgsmålet var opstået 
pga., at brugergruppen på SKB havde 
søgt Slots- og Kulturstyrelsen om 
puljemidler to gange, hvilket betyder, 
at vi (bibliotekerne) har de to gange 
mindre at kunne søge, da hvert EAN-
nummer kan søge og får midler tre 
gange pr. år.  

Vi har nu fået grønt lys til at få 
oprettet et selvstændigt EAN-nummer 
til brugergrupperne. Nummeret er kun 
til brug for søgning af puljemidler. Det 
betyder, at vi fortsat har tre skud i 
bøssen pr. år.  

Brugergruppernes EAN-nummer bliver 
koblet op på Karina, som i forvejen 
også administrerer bibliotekernes EAN-
nummer. Jeg vender med Karina, 
hvordan vi gør, når/hvis en af 
grupperne ønsker at søge puljemidler 
fra S- og Kstyrelsen. 

 

 

Bibliotekernes Brugergrupper – EAN 
5798005723257. 

 

6) Nye ideer – nye arrangementer  

 

50 året for Pornografiens frigivelse. God ide til 
efteråret? 

 

Dungeons and Dragons arrangement. Eva ser på 
ideen. Kunne det trække nogle nye brugere på 
biblioteket? 

 

Kunne det kombineres med et oplæg omkring 
Fantasy Litteratur? 

 

7) PR og markedsføring    

 

Jes Dige plakat 

 

Rekrutteringsindsats 



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

Kunne der tematiseres et arrangement på tværs? 

Et ønske om en fælles holdning til gratis 
arrangementer. Skanderborg gruppen er 
modstander af gratis arrangementer.  

 

Inspiration på tværs 

 

Kan brugergrupperne løfte noget på tværs af 
bibliotekerne? 

 

Jakob Dinesen virker interessant – men måske ikke 
i brugergruppe regi.  

 

Forventninger, ønsker, ideer… 

9) Evt.  

 

 

10. Næste møde  19.6. kl. 16.30 

 

 
 
 
 
 
 
23. maj 2019 status Brugergruppen Skanderborg     

       

 *Forbrug Budget Rest Forbrugs%   

      10.515,56           48.110,00           37.594,44                    21,86        

       

Indtægter billetsalg:        

Melander og Verge 400  * Forbrug = udgifter – indtægter  
Lone Landmand 2380      

i alt  2780      

       

Indtægter Kulturstøtte:      

25-mar 8000      

26-apr 5000      

 13000      

       

Indtægter i alt 15780      

       
 


