
Dagsorden til Brugergruppemøde 18. september 2019 på Skanderborg Bibliotek 

kl. 16.00-19.00 i mødelokalet på 1. sal.   

  
PUNKT NOTE 

0)  Kulturaften; De sidste detaljer 

Louise har lavet en tjekliste som kommer til at ligge i skranken sammen med kontrakten 
til Nils Kern. På tjeklisten står alle detaljer. Der er udleveret en forplejningsseddel til 
Leo.  

1)  Opfølgning 
på referat fra 
august 2019  

 

Kristian Leth er aflyst 

LG skriver til Linda om at aflyse Sløngelsalen. 

Venter på Evas tilbagemelding evt Jes Dige i stedet for. 

1) Skyggebørn Skyggebørn. Tekniker Vagn. 

Der er to foredrag, skal vi ikke bare hyre Vagn som tekniker, vi har råd. Så er vi sikre på 
alt kører glat. 

Vi hyrer Vagn til to gange foredrag. 

Eva får aftalt færdigt med Jes Dige om en endelig pris for begge foredrag og om han 
kan den 18/11, hvor vi har Sløngelsalen. Herefter giver Eva Louise besked, så 
kontrakten kan færdiggøres. 

3) Opfølgning 
på mødet i 
Hørning den 
10. september 

Aftenens indhold blev drøftet, og der blev  besluttet at bede bibliotekschefen komme til 
et af brugergruppens møder, hvor gruppen nærmere kan få afklaret spørgsmål. 

4) Jan Øberg 

Fredsforsker i 
Lund 

 

Jan Øberg fredsforsker i Lund kommer gerne til Skanderborg for kr. 7.500 + rejse og 
opholdsudgifter. Det må vi tale om, når vi mødes den 18. september. Vel også et 
oplagt emne at samarbejde med andre aktører om. 

Leo finder en dato. Slut februar/marts. Samt finder frem til om Peter Viggo Jakobsen 
også er ene mulighed. 

5) Læger uden 
grænser 

Tre søskende udsendt af Læger uden grænser  

Slutningen af april Marianne undersøger 

https://www.bibliotek.skanderborg.dk/ting/object/870970-basis%3A54791577  

Marianne tager kontakt. Deres forældre fortæller om børnenes oplevelser.  

Hvornår i foråret passer det? Marianne forsøger af få en aftale i april. 

6)  

7) EU unge og 
immigration 

 

Er det noget vi skal arbejde videre med i tråd med Connie Hedegaard som kommer til 
januar.  

Leo skriver til hende om hun kan eller ej. 

Der summes over dette emne, da det er svært lige at finde en form på både EU og miljø. 
De er mange muligheder for foredrag og aktiviteter. 

8) Sune Engel 
Rasmussen 

Sune Engel Nyt blod Louise spørger til Sløngelsalen, herefter spørger Eva til datoer.  

Jeg har kontakt med Sune E Rasmussen ang. foredrag. 

https://www.bibliotek.skanderborg.dk/ting/object/870970-basis%3A54791577


Han er i København i forbindelse med Bogmessen og kan muligvis komme i den 
forbindelse. Det er jo desværre ikke et godt tidspunkt for os, da vi har Kristian Leth der.  
Han tager 10000 plus transport. 
Eva aftaler færdig med ham om den 15/1 såfremt Sløngelsalen er ledig. Louise har 
skrevet til Linda og får svar i dag 19/9. 

9) Skrive 
kursus. LOF 
Louise Juhl 
Dalsgaard 

Vil I stadig dække Lisbeths arbejdsindsats, hvor hun sørger for biblioteket bliver låst op 
og i, samt sørger for forplejning? 

Ja det vil Brugergruppen gerne. Louise har givet Lisbeth besked. 

10) Overført 
fra sidste gang 

Kulturbegrebet – kunne det bære nogle arrangementer? 

Kunne vi lave noget som tog udgangspunkt i en film og diskussion af kulturbegrebet.  

Kunne vi lave noget i samarbejde med Kulturhuset på denne ide? (eller andre) 

Bogmesse 8660 med flere lokale forfattere. 

Kan vi invitere nogen ind og snakke om der er noget vi kan gøre.Seniorråd, ældreråd.. 
andre? 

Hvad skal vi som gruppe? Et punkt vi også kan overføre og bringe op igen..  

11) Nye ideer 
– nye 
arrangementer 

Vi har gang i en masse pt. Og det er ikke aktiviteter i vi mangler. 

12) PR og 
markedsføring    

 

Louise laver fremover alle kontrakter af hensyn til bogholderiet og  

12) Evt. Næste møde er aftalt den 1/10-19 kl 16:30-18 

 

 


