
Referat af Brugergruppemøde torsdag den 8. november 2018 

Dagsorden til Brugergruppemøde 8. november på Skanderborg Bibliotek 

kl. 19-20 på Jørgens kontor 

Tilstede: Jørgen Bartholdy, Eva, Leo, Jarl (ref.) 

1) Opfølgning på referat fra 18. oktober 

Ingen kommentarer 

 

2) Opfølgning på plan og ideer efteråret 2018  

Planer og ideer for efteråret ’18 ’Drik og læs’ arrangement i slut januar. JB arrangerer.  Dette flyttes 

til februar måned. Konceptet er Drik, rejs og læs. Det arrangeres i samarbejde med Per fra Vinoble 

og Lisbeth fra Boghandlen. En gang i februar.  

Sirius arrangementet. Er i støbeskeen.  

Rekruttering af nye medlemmer til brugergruppen. Lav et opslag –på hjemmesiden og i biblioteket.   

Per og Lisbeth deltager Rav foredrag i november Eva melder hurtigt tilbage Sirius patruljemanden 

(Leo, JB?)  

 

Forfatterarrangement 

Forfatterarrangement. Lisbeth, Marianne (og Niels??) Booker og skriver pressemeddelelse i løbet af 

oktober og november. Med Kristian Leth.  

 

Ravmanden 

Ravmanden er pt. på roadtrip i USA men sender snarest noget materiale. Marianne holder i det. 

Afvikles den 6. marts.  

 

3) Valget til EU i 2019. Den 26. maj – idegenerering – hvad kan der laves? 

Hvordan laver vi noget der trækker folk til?  

Hvem skal det laves sammen med? Kunne cityforeningen være interesseret i at præsentere nogle 

specialiteter fra forskellige forretninger? 

En EU weekend – kunne foregå på Fælleden. Der skal laves en projektplan.  

En EU embedsmand der fortalte om systemet 

En journalist der kunne lave noget skarpt.  

http://euforedrag.dk/foredragsholdere  

Margrethe Vestager eller Bertel Haarder eller Ole Ryborg 

Livet i Bruxelles. Leo skriver til Tage for at høre om han har en god kontakt.  

Arrangementet skal være i slut april eller begyndelsen af maj. Lørdag den 11. maj? 

http://euforedrag.dk/foredragsholdere
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Sted: Kulturhuset eller fælleden 

Hvad med Poul Bjerregaard Thomsen? https://stiften.dk/skanderborg/Poul-Bjerregaard-er-en-

europaeer-med-rod-i-Taaning/artikel/194206  

Kan vi få formanden fra ungdomsrådet Robert Ladefoged Laursen? 

Vil cityforeningen være med? 

Leo undersøger om Margrethe Vestager vil være med? 

Hvad med Bertel Haarder? 

Leo snakker med Uffe Høj,  

Leo skriver til Ole Ryborg, Bertel Haarder, Søren Søndergaard, Margrethe Vestager 

 

Bulgarien, Tjekkiet, Spanien, Polen, (Frankrig), (Holland) Italien, Sverige. Skulle vi skrive til deres 

ambassader? – udstilling, kultur, mad, oplægsholdere.  

Skal præsentere deres stand i af den og den størrelse. 

 

Leo, Jørgen, Eva er planlægningsudvalget.   

En succes kræver givetvis en oplægsholder i første division.  

Leo, Eva og Jørgen mødes den 27.11. kl. 15.30-16.30 om arrangementet 

4) Status på arrangement for ”De læsesvage” den 22. november 

Vi skal have fundet en repræsentant fra hvert bibliotek, der kommer 2 fra sprogskolen, 2 fra 

entreprenørafdelingen mv. Der kommer over 15. 

Andre måder at læse på.  

Skal afvikles i bibliotekets foredragsrum.   

Leo sender kontaktoplysninger til Jørgen 

 

5) Status på ”Læs og drik” til januar 

Drik og læs’ arrangement i slut januar. JB arrangerer. Dette flyttes til februar måned. Konceptet er 

Drik, rejs og læs. Det arrangeres i samarbejde med Per fra Vinoble og Lisbeth fra Boghandlen. En 

gang i februar.  

 

6) Nye ideer – nye arrangementer  

Jesus – en tænkepause 

FNs verdensmål 

Klimaet 

Lone Landmand fra Odder https://lonelandmand.wordpress.com/  

Factfullness – Hans Rosling 

https://stiften.dk/skanderborg/Poul-Bjerregaard-er-en-europaeer-med-rod-i-Taaning/artikel/194206
https://stiften.dk/skanderborg/Poul-Bjerregaard-er-en-europaeer-med-rod-i-Taaning/artikel/194206
https://lonelandmand.wordpress.com/
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Kristian Leth  

Klima og verdensmål  - skal det være temaet til næste år 

Jakob Martin Strid 

 

7) PR og markedsføring  

Intet 

8) Evt.  

Intet 

 

 


