
Dagsorden til Brugergruppemøde 29. november på Skanderborg Bibliotek 

kl. 19-20 på Jørgens kontor 

 

1) Opfølgning på referat fra 8. november 

Intet at bemærke 

 

2) Opfølgning på plan og ideer efteråret 2018  

a) Kristian Leth 

Kristian Leth er på plads - 30. januar kl. 19. Oprettes i billetsystemet. Billetpris 100,- 

Pressefotos skal tilsendes 

Lisbeth holder i det. 

 

b) Ravmanden 

Her er fremsendt nogle fotos. Charlotte har fået disse. Arrangementet afvikles 6. marts 19-21.  

Skal foregå i biblioteket. Down stairs i udlånet eller Foregå i det tidligere IT lokale 

Tilmelding er nødvendigt. Billetpris: 50,- Oprettes i billetsystemet.  

 

Plakater –plakatskabelon. Gælder blot at alle oplysninger kommer med.  

Procedure for PR –skriv til Charlotte og Jarl med basisoplysninger 

Hvad kan være et gratis arrangement og hvad skal koste? 

Genstand for tilbagevendende diskussion 

c) Valg til EU den 26. maj 

Kulturhuset ønsker ikke at være med. Hvor skal det så foregå? Og hvem kan løfte opgaven? 

Fælleden – er det en mulighed?  

Har vi kræfter til at løfte opgaven? 

Kunne byrådssekretariet involveres? 

Der skal være nogle samarbejdspartnere for at vi kan løfte opgaven. Kan vi finde nogle 

samarbejdspartnere. 

Ungdomsrådet i Skanderborg? http://www.skanderborgungdomsraad.dk/  

Hvad med partiforeningerne? 

Forslag: Tag udgangspunkt i en invitation til Margrethe Vestager. Så bygges der et arrangement 

omkring dette? 

Skulle spørgsmålet til Margrethe Vestager være ”Er EU fremtidssikret?” 

Dato for EU arrangement? 

Leo tager kontakt til Margrethe Vestager og spørger om hun har en dato som passer ind? 

Når hun har sagt ja – så findes der et lokalitet og en kontekst.  

1. april frem til valget den 26. maj. Husk ikke i påsken.  

Prisen – bør være gratis 

 

http://www.skanderborgungdomsraad.dk/


d) Ordblindebørn arrangement 

Dato for arrangement for forældre til ordblinde børn. 

Temaaften den 6. februar 2019 

Der skal være styr på Bent Jakobsen først. Leo snakker med 

Bent har foreslået 25. februar 2019 

5 timers kursus. Fra 11-16 

 

Der skal laves en indbydende plakat med kort og enkel tekst og fængede overskrift.  

Pris: Gratis 

Prisen for arrangementet er 20000. AOF er villige til at betale de 10000. 

  

3) Nyt mødetidspunkt for brugergruppemøderne  

a. Forslaget er at flytte mødetidspunktet ind i dagtimerne (Lisbeth) 

Vi fastsætter mødetidspunktet fra gang til gang.  

 

Ikke tirsdage i dagstimerne, ikke onsdag aftener.  

 

4) Arrangementer 2019 

a. Forslag om pulje der afsættes til mindre arrangementer.  (Lisbeth) 

Med inspiration fra Ry arrangementerne med mindre kendte lokale forfattere og Jens 

Blendstrup.  

 

Lisbeth løber med ideen og får 10.000 og arrangere og indrette mødelokalet til 

arrangementer.  

Disse mindre arrangementer skal være gratis eller koste 50,-. Vi lander den på 50,-  

 

5) Facebookgruppe som kommunikationsplatform 

a) Der er ikke den store lyst til at skifte platform. Vi fortsætter på mail.  

 

6) Nye medlemmer i brugergruppen – Annoncering? 

a) Vi sætter en plakat op i udlånet – hvem tekster og designer? 

b) Kan vi henvende os til nogle af foreningerne? 

c) Skal vi indrykke en annonce – tekst og Charlotte laver en plakat.  

d) Biblioteket kan sagtens lave et opslag. 

e) Brugergruppen et forslag til en tekst til en annonce på Facebook.  

a. Annoncen/reklamen skal også med i arrangementsoversigten for næste kvartal. 

Charlotte!   

 

7) Nye ideer – nye arrangementer  

- Er behandlet – Lone Landmand kunne være spændende. Sammen med Søren Sørøver 

Vi ser på kommende arrangementer på det kommende møde.  

 

8) PR og markedsføring  

o Rav arrangements omtalen sendes til Charlotte 

o Annoncepriser på UgeBladet 



o Vi vil gerne have eksponeret brugergruppens arrangementer delt på Facebook 

o Det er en målsætning at bruge Facebook mere til at promovere brugergruppens 

arrangementer mere.  

o Vigtigt at brugergruppen præsenterer sig selv ved hvert arrangement. Før arrangementets 

start.  

 

9) Evt. 

Brugergruppen mødes i eget regi og får lavet et udkast til en annonce 

 Næste møde er 20. december 


