Kære medlem.

Invitation til bogcafé 7. april 2013 kl. 15-16.30
Kom til biblovennernes bogcafé søndag, den 7. april 2013 kl. 1516.30
Mangler du et par gode bøger til lænestolen, eller har du selv en
bog eller to, du kan anbefale til os andre, så kig ned på Årslev
bibliotek til vores første bogcaféarrangement.
Vi vil på skift komme med et oplæg på nogle af de bøger, som vi i
vinterens løb har læst og kan anbefale videre.
Vi byder på kaffe/te og en småkage.

Referat fra vores generalforsamling den 11.03.2013
Der blev indledt med en forårssang med musikledsagelse!
Gunvor Knudsen blev valgt til dirigent og Birgitte Haar til referent.
Formandens beretning: det har været et lidt ”stille” år, da den store kamp om bibliotekets
eksistens ikke længere er nødvendigt, men vi arbejder fortsat for at støtte og bevare biblioteket.
Der blev afholdt arrangement med Cirkus Big i okt. 12 med stor opbakning.
D. 27/10 blev der afholdt et fint arrangement – ”Vild Med Dans” med Gertrud Weensgård, Anne
Marie Høst og Poul Skårup, hvor vi blev indført i dansens historie - både teoretisk og praktisk.
2013 byder på et nyt initiativ- nemlig bogcafe d. 7/4 og sjov for børn og andre unge sjæle på
gårdspladsen d. 13/9.
Læseklubben har nu 15 faste medlemmer- ca. 10-12 hver gang- Susanne og Eva får kompliment
for deres arbejde med klubben.
Marianne takkede personalet og bestyrelsen for det gode samarbejde.
Der er nu 141 betalende medlemmer- mod sidste år: 175.
De 141 medlemmer er fordelt på 74 husstande.
Der var opfordring til, at medlemmerne gerne må komme med forslag/ønsker.
Husk: ”Bøger skal lånes på biblioteket og biblioteket skal være i vores lokalområde”
Beretningen blev godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt.
Kontingent forbliver som nuværende.
På valg til bestyrelsen var Gertrud Weensgård og Mai-Britt Jensen – ingen modkandidater –
begge blev genvalgt
Som suppleanter opstillede Susanne Jacobsgaard og Hanne Arndt - begge valgt.
Jytte Holmberg og Lena Schroll valgtes til revisorer.
Der var ingen indkomne forslag.
Under eventuelt fortalte leder af Fåborg Midtfyn bibliotekerne Jytte Risager om, hvad der rører
sig på biblioteksområdet. Hun fortalte, at det går rigtig godt på Årslev bibliotek. Besøgstallet er
steget med 3 % og udlånet er steget med 15,2 % i 2012!
Døren til mødelokalet kommer i næste uge, og ventilationsanlægget bliver snart færdigt, der er
indkøbt service til lokalet, så det skulle snart være klar til brug (i løbet af få uger)- bare kontakt
personalet for at reservere. Der er service til 30 personer.
Jytte præsenterer sæsonfolderen med stolthed.

Der har været en del fokus på ”non-users” - altså dem, der ikke bruger biblioteket. – ”Flødeskum
på biblioteket” – tilbud om orientering til nye lånere.
Prinsesseaften er noget helt særligt her i Årslev.
Spørgsmål til ”Biblioteket kommer”: der er lige nu 130 brugere. Der er levering hver 4. uge og
man laver individuelle aftaler med bibliotekarerne.
Der er IT-hjælp hver tirsdag eftermiddag.
Jytte takker for det gode samarbejde med Biblovennerne.
Herefter var der kaffe med hjemmebagt kage og derefter den fantastiske afslutning med
bogbanko!!
Som altid et meget fornøjeligt indslag, hvor man gik hjem med højt humør og mange med gode
bøger og blomster i påskefarver!

Foto fra generalforsamlingen, hvor mere end 30 medlemmer deltog. Herligt.

Rigtig god påske til jer alle!

Venlig hilsen
Bibliotekets Venner
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk
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