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Kære medlem.

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2009
Vi har i Bibliotekets Venner afholdt vores anden generalforsamling. Ligesom sidste år var der
pænt fremmøde, og vi havde en god aften med masser af ny inspiration til det kommende års
arbejde i foreningen. Hermed følger referat fra aftenen:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg:
På valg til bestyrelsen er:
Gertrud Weensgård (modtager genvalg)
Majbritt Jensen (modtager genvalg)
På valg til suppleanter er:
Grete Gaardsdahl (modtager ikke genvalg)
Birgit Samsing (modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Referat:
Ad 1. Som dirigent valgtes Connie Munk, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indvarslet.
Ad 2. Formandens beretning
Ad 3. Dette punkt måtte udgå, da det ikke var lykkedes at gennemføre revisionen til tiden,
hvilket kassereren beklagede. Forsamlingen accepterede dette i forventning om at blive
orienteret om regnskabet på anden måde.
Ad 4. Kontingentsatsen fortsætter uændret.
Ad 5. Gertrud Weensgård og Majbritt Jensen genvalgtes. Birgit Samsing genvalgtes som
suppleant, og i stedet for Grete Gaardsdahl valgtes Connie Munk.
Ad 6. Jytte Holmberg fortsatte som revisor, og som revisorsuppleant valgtes Birgitte Haar.
Ad 7. Ingen indkomne forslag
Ad 8. Under dette punkt drøftedes det, hvordan foreningen kan udnytte sine økonomiske
muligheder. Forsamlingen fandt ideen med at give biblioteket mulighed for at få opfyldt et event.
ønske udmærket, og foreslog at næste investering skulle være til et direkte
medlemsarrangement. Dette skrev bestyrelsen sig bag øret!
Nye emner i læseklubben blev drøftet, og mange gode ideer kom frem: historiske krimier,
emnelæsning f.eks. forældre/børn, bøger med samme emne, men skrevet i forskellige tider, var
nogle af de mere konkrete.
Efter sang og kaffe var det tid til bankospil, og det blev lige så muntert som sidste år. Mange
gode gevinster og glade medlemmer (ca. 20) vandrede kl. 22 ud fra biblioteket.

Regnskab 2008
Regnskabet er efterfølgende blevet godkendt og underskrevet som følger:
Samlede indtægter:
8.959,53 kr.
Samlede omkostninger:
2.472,60 kr.
= Årets resultat
6.486,83 kr.
Balancesum udgør:

9.112,80 kr.

Hvad rører der sig ellers på Årslev Bibliotek:
Gaveoverdragelse
Den 27. maj 2009 var en glædens dag. Bibliotekets Venner gav biblioteket en pengegave på
3.500 kr. som en anerkendelse og påskønnelse af det gode og værdifulde arbejde, som
bibliotikarerne udøver hver eneste dag, og i den anledning afholdt biblioteket en fin reception.
Biblioteket har længe vidst, at de ville få denne pengegave, og de har brugt nogen tid på at
beslutte, at de ville bruge pengene på et lille kunstværk i form af et sandpendul.
Vi håber, at gaven vil blive til glæde for store og små, når I besøger biblioteket.
Besøgstallene på biblioteket stiger!
Fra 2005 til 2008 er det samlede bogudlån faldet fra 120.691 til 93.363 på biblioteket, men
samtidig er den selvhjulpne internetlåner blevet mere fremherskende, idet flere og flere af os
benytter os af muligheden for at reservere og forny vores lånte materialer via internet – og
sidstnævnte tæller ikke i statistikken. Men på trods heraf så er besøgstallet steget fra 2007 til
2008 (fra 31.465 til 32.629 besøg), hvilket vi kun kan glæde os over.
I næste nyhedsbrev er der godt nyt omkring læseklubben, der har sæsonstart mandag, den 19.
oktober 2009 samt kommende efterårsarrangementer, som vi planlægger i samarbejde med
Årslev Bibliotek.
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