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Referat af Brugergruppemøde 18. oktober på Skanderborg Bibliotek 

kl. 19-21 på Jørgens kontor 

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

1) Opfølgning på referat fra 13. september – udsendt af Jørgen 17.9.2018 

Drøftet – referatets punkter fremgår af dagsordenen og behandles her 

 

2) Spilleregler for gruppens virke 

 Kan vi tage operationelle beslutninger uden at mødes? 

 Skal vi have flere møder? En tættere mødefrekvens. Beslutning: ja tættere mødefrekvens 

 Skal vi have en længere tidshorisont? 

 Det er for svært at beslutte på mail.  

 Så der skal laves en mødeplan for møder hver 3 uger. Hver 3. torsdag kl.19. Næste møde 

torsdag den 8. november. Der er indkaldt til dette.  

 Skal der være enighed om arrangementerne? Nej  

 Arrangementsudvalg kontra investeringer med et perspektiv på de biblioteksfremmede 

o De læsehandicappede 

o Indvandrere 

Man kunne arbejde med ideen om at lave et tilbud for en biblioteksfremmed gruppe én 

gang om året. De biblioteksfremmede skal tænkes ind i alle arrangementer 

 Kunne man lave ét arrangement én gang om året som havde særligt fokus på de 

biblioteksfremmede? 

 I løbet af foråret 2019 beslutter vi hvilken gruppe(r) der skal have særlig opmærksomhed. 

 Forslag: Lav gerne små arrangementer i biblioteket 

 

3) Status på økonomi 

Budgettet holder fint. Der er brugt ca. 21000 + 15000.  Det balancerer.  

 

Ravmanden – ham sætter vi på i februar 2019 

 

4) Opfølgning på skrivekursus – Status og skal vi forfølge succesen og etablere et nyt hold? (Lisbeth) 

Der er 8 tilmeldte. Afvikles under folkeoplysningsloven. Louise Juul Dalsgaard underviser.  

Meget blandet niveau. Det skal være tydeligere hvad kursets niveau er og hvilke 

forudsætninger der kræves. 3 lørdage af 6 timer. Hver deltager betaler 400,-  

Lisbeth vil gerne være tovholder til endnu et hold. Biblioteket sponsorer kaffe og frugt.  

Gruppen har fostret en ide som efterfølgende har opnået selvstændigt liv.  

 

5) Opfølgning på ”De læsesvage – en indsats værd” (Leo) 

Dato for arrangement er sat – 22. november. Der er kontakt til andre steder i 

administrationen og andre interessenter. Jørgen har kontakt til diverse virksomheder og 

tager yderligere kontakt snarest.  

Der skal være et par ansatte på hvert bibliotek, som har kendskab til hjælpemidler 
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3F og jobcentret er inviteret 

Leo har været til non-readers arrangement på DOKK1. Der er meget teknologi som kan 

hjælpe.  

Der er f.eks. en særlig samling for læsesvage på DOKK1. Dette kunne måske inspirere 

Skanderborg Biblioteks indretning? 

Der er et arrangement i februar/marts måned i støbeskeen.  

Ordblindelæreren på sprogcentret kunne være en interessant kontakt.  

 

6) Opfølgning på plan og ideer efteråret 2018  

Der er et drik og læs arrangement i støbeskeen til februar. Det skal koordineres med 

arrangementet med rav manden.  

Louise og Karina finder en dato.  

Lisbeth og Jørgen laver det sammen.  

 

Der er valg til EU i 2019. Den 26. maj. Kunne der være et arrangement i det? 

En kulturel dimension, noget mad, vine fra EU lande.  

Kunne den rammesættes så der er fokus på en specifik problematik? 

Folketingsvalget – kunne der være et arrangement i det? 

Kunne det kombineres 

Lave en messeform – så hvert land havde en stand, en smagsprøve, en oplæsning,  

Hvordan gøre det operationelt – kunne ambassaderne bidrage? 

Der skal idegenereres til næste møde den 8. november 

 

Kristian Leth er på plads. Der er besluttet at Leth er fin uden modspiller.  

Den 30. januar i Sløngelsalen.  

 

 Siriuspatruljemanden koster 5000,- Jørgen og Leo arrangerer det. Skal foregå i april 

 

Eva: Arrangement om Den spanske syge. Der er to som kan fortælle om det – priserne er på 

henholdsvis 4000, - og 5000,- Kunne det kombineres med viden om multiresistente bakterier.  

Ravarrangementet er i marts 

  

7) Nye ideer – nye arrangementer  

a. Se ovenfor 

8) PR og markedsføring 

a. Husk at arrangementer skal på Facebook og Kulturhusets hjemmeside samt laves plakater.   

9) Evt.  

a. Lisbeth trækker sig desværre fra gruppen. Lisbeth vil gerne hjælpe men kan ikke få det ind 

med mødeaktiviteterne. Lisbeth er med indtil februar.  
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