
Referat af Brugergruppemøde 1. maj 2019 på Skanderborg Bibliotek kl. 15.15-17 

i mødelokalet på 1. sal.   



PUNKT NOTE 

1) Jens-Ole 
præsentation og 
snak om 
brugergruppernes 
rolle i biblioteket 

 

 

Lad os finde en dato for et fælles møde med alle brugergrupper 

 

Sæt et arrangementsfællesmøde  

Lav en flyer for brugergruppearbejdet @Charlotte 

 

Opfølgning på 
afholdte 
arrangementer 

Aleksander Aagaard – der var knap 60 besøgende.  

Det var tæt i IT lokalet 

PR var måske strammet for meget ifht. markedsføringen.  

 

Ide: Kunne man få en af medlemmerne af banden Spidserne til at give deres 
vinkel på historien.  

Marianne og Leo arbejder videre med ideen 

 

Melander var der 11 besøgende 

 

Oplæg til krimimessen – ideen var måske ikke så god.  

 

 

Der skal teknik til –især i Sløngelsalen. Her skal simpelthen forstærkning.  

 

En moderator skal tilføre arrangementet noget ekstra.  

  

Jakob Mannerup – var rigtig godt 

Han kan anbefales 



2)  Opfølgning på 
referat fra 26. marts 
2019  

 

Fortsat arbejde med de efterårets tema 

Nye ideer  

Noget alvorligt – noget om sorg. Eva har en ide. En hospitalspræst. Dette har 
lige været i sundhedshuset så den ide falder.  

 

Skyggebørn – Jes Dige. Eva kontakter 

 

Tematisere efteråret. c. Esben Kjær – Døden en overlevelsesguide. Lisbeth 
kontakter – Leo spørger Lisbeth om hun har kontakt med Esben Kjær.  

  

 Sorg i en flerkulturel betydning e. Leo kontakter Moesgaard om de har en 
vinkel på udstilling.  

Moesgaard har en permanent udstilling som hedder ”De dødes liv” – måske en 
udflugt? Der kunne måske flyttes elementer til biblioteket.  

Som en udstilling.  

Giver det mening?  

 

Skal stå mindst en måned? 

 

Døden i historisk perspektiv. Jarl undersøger om museet kan noget i den 
anledning ifht. et foredrag.  

3) Kulturaften 20.9 
2019.   

 

Der er programfrist den 16. maj 

 

Emilio Hestepis er valgt. Han laver et arrangement i biblioteket 2 gange. Leo 
laver tekst og sender den i løbet af næste uge.  



4) Opfølgning på plan 
og ideer foråret 2019  

 

Kristian Leth er flyttet til  til 18/11 og booket Sløngelsalen. Leo kontakter 
Lisbeth for lave en overdragelse.  

 

 

5) Økonomi status på 
forbrug 

Status eftersendes  

6) Opmærksomhed 
når man søger 
økonomisk støtte til 
arrangementer 

Brugergruppen skal være opmærksom på at når den søger støtte så er den at 
betragte som biblioteket. Det betyder at hvis brugergruppen søger støtte steder 
hvor der kun tildeles 1 gang bør det koordineres med bibliotekets 
arrangementsgruppe.  

 

Det er noteret.  

7) Nye ideer – nye 
arrangementer  

 

20. september. 

Kulturaften  

 

26. september 

Jes Dige foredrag – Eva kontakter.  

 

18. november 

Kristian Leth kommer til november  

 

Fokus på døden i oktober. I uge 43 

 

Leo har fået henvendelse fra Uffe om Connie Hedegaard. Brugergruppen, 
Kulturhuset og AOF går sammen om et Arrangement til efteråret? Leo ser 
nærmere på det.  

Verdensmålsarrangement.  

8) PR og 
markedsføring    

 

Lad os få lavet nogle visitkort til brugergruppen! 

9) Opfølgning på 
brug af 
Sløngelsalen 

 

Der er nu landet en aftale mellem Kulturhuset og Biblioteket. Den betyder at 
biblioteket – og dermed brugergruppen skal betale for brug af Sløngelsalen. 

 

Jarl sender aftalens hovedpunkter til brugergruppen til orientering.  

10) Evt.  

 

Der er stemning for at der fremover skal være billetpris og lade 
arrangementerne oprette i Kulturhusets billetsystem.  

 

JØ 1. maj 2019 

 


