
 
 
 

 

Kære medlem. 
 

 

 

 

 

 
Forårshilsen 

Så kommer der en lille forårshilsen. Det er for at I skal vide, at foreningen har 
det godt og trives – ligesom vore omgivelser i naturen! 

Vi har afholdt en fornøjelig generalforsamling – se referat nederst i nyhedsbrevet 
– og derefter konstitueret os og planlagt den kommende sæson. 

 
Konstituering af bestyrelsen i Bibliotekets Venner 2012: 

Marianne Gaarde Hansen fortsætter som formand 
Birgitte Haar er nyvalgt bestyrelsesmedlem og ny kasserer 

Gertrud Weensgård fortsætter som sekretær 
Solvejg Rauer fortsætter som bestyrelsesmedlem 

Majbritt Jensen fortsætter som bestyrelsesmedlem 

Eva Horstmann fortsætter som suppleant 
Birgit Samsing fortsætter som suppleant 

 
Læseklubben 

Læseklubben fortsætter og lægger ud med Siri Hustvedts bog ”Sommeren uden 
mænd”. En meget smuk fortælling om tre kvindegenerationer i nutidens USA. 

Alle er som sædvanlig velkomne.  
 

Børneteaterforestilling 
Så kan I glæde jer til et biblioteksbesøg med børn eller børnebørn, når vi i 

efteråret indbyder til en børneteaterforestilling sammen med biblioteket. 
 

 
Voksenarrangement 

Endelig bliver der et arrangement for de voksne, men det er endnu ikke helt på 

plads. 
 

Det var det hele – skaf endelig flere medlemmer – det kan nemt ordnes på 
biblioteket. Se opslagstavlen. 

 
Mange hilsner fra bestyrelsen. 
 

Venlig hilsen 

Bibliotekets Venner 
Web: www.biblovenner.dk 

Mail: info@biblovenner.dk 
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Referat af generalforsamlingen i Bibliotekets Venner 27. februar 2012 
 

1. Valg af dirigent 

     Birgitte Haahr valgt 
 2. Formandens beretning 

     Beretningen modtoges med bifald.  

     Ledende bibliotekar Jytte Riisager var til stede og benyttede lejligheden til at 
takke foreningen for hjælp generelt og især i forbindelse med det åbne bibliotek, 

hvor foreningens bestyrelse delte løbesedler ud i HELE kommunen. Foreningen 
takkede bibliotekarerne for godt samarbejde - og i det hele taget var alt fryd og 

gammen! 
Generalforsamlingen fandt sted inde i børnebiblioteket og ikke i det nye 

mødelokale. Efter endt ombygning i anledning af det åbne bibliotek, hvor alle 
forandringer var godkendte af både den ene og den anden myndighed, havde 

brandmyndighederne opdaget at der ikke var en branddør i mødelokalet og 
dekreteret at der kun måtte være 10 personer i dette lokale!!!!!! Hvem skal 

betale den nye dør? Biblioteket har selv betalt hele ombygningen, men vil ikke 
betale branddøren for det er kommunens fejl at have godkendt uden dør. Jytte 

Riisager redegjorde for sagen med lidenskab og forsamlingen grusnede!! 
3. Kassereren fremlagde regnskab. Det godkendtes.(se bilag 2)  

4. Man besluttede at fastholde kontingentet 

5. Valg: 
 På valg Marianne Gaarde Hansen   som modtog genvalg 

              På valg var Solvejg Rauer      som modtog genvalg 
              På valg var Eva Horstmann      som ikke modtog genvalg 

              Nyvalgt blev   Birgitte Haahr 
              Som suppleanter valgtes  Eva Horstmann    og Birgit Samsing(genvalg) 

              Som revisor valgtes Jytte Holmberg (genvalg)  og Lena Jørgensen   
6. Under eventuelt bad ”foreningen” om tilkendegivelser omkring kommende 

arrangementer. Der blev peget på at unge familier med små børn skulle 
prioriteres, at der skulle tages hensyn til den elektroniske side af bibliotekets 

virke, fra biblioteket ønskede man sig en børneteaterforestilling, måske kunne 
den årlige markedsdag udnyttes bedre , bl.a. til at lokke flere ind i biblioteket. 

Det blev også foreslået at i tilfælde af uddeling af materiale til flere husstande 
kunne også medlemmer tages ”i brug”. 

 

Så blev der drukket kaffe og så kom endelig BANKO. Her var i år - igen – 
indkøbt rigtig gode bøger, så koncentrationen omkring spillet var hundrede 

procent og så godt som alle gik hjem med en bog – nogle endda med flere. 
9.45 ryddede alle op med lynets hast idet vi skulle være ude inden kl.10, hvor 

biblioteket LUKKER. Ingen måtte – referenten bekendt – overnatte. 
Det var igen igen en dejlig munter generalforsamling. 
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