Referat fra den 10. generalforsamling i Bibliotekets Venner i Årslev
Afholdt d. 16. marts 2017.______________________________________________
Marianne Gaarde Hansen bød velkommen, og vi startede mødet med at synge ’Den første
forårsgave’. Derefter gik generalforsamlingen i gang med valg af dirigent. Det blev Gunvor, som
takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. Eva blev valgt til
stemmetæller og Susanne som referent.
Formandens årsberetning blev godkendt og er vedlagt referatet. I anledning af foreningens 10-års
jubilæum fortalte Marianne bl.a. om de sidste 10 års aktiviteter; det var lavet som en papirrulle, der
blev rullet ned, efterhånden som vi kom igennem begivenhederne. På samme måde var bøgerne,
der er læst i læsekredsen skrevet op på en rulle, der blev rullet ud. Begge ruller kan ses på
biblioteket.
Regnskabet blev fremlagt og også godkendt – se nedenstående.
Samlede indtægter:
Samlede udgifter:
= Årets resultat
Aktiver:
Sparekassesaldo pr. 31.12.16:
Passiver:
Egenkapital primo 2016
+ Årets resultat
Egenkapital ultimo 2016

5.199,10 kr.
2.932,92 kr.
2.266,18 kr.

7.735,25 kr
5.469,07 kr
2.266,18 kr
7.735,25 kr.

Følgende kontingentstigning blev vedtaget :
Kontingent for en husstand (uanset antal) : 100 kr./år
Kontingent voksne fra 19 år og opefter :
75 kr./år
Kontingent unge 12 til 18 år :
uændret 25 kr./år
Lena Jørgensen er nyvalgt til bestyrelsen. Solvejg Rauer og Gertrud Weensgaard blev genvalgt som
suppleanter.
Nanna Brandt er fortsat revisor.
I forbindelse med årsberetningen havde Jytte Riisager et indlæg, hvor hun fortalte nyt om
bibliotekerne i vores kommune. Og det går godt. I 2016 har der været udlånt 455.000 materialer på
alle 4 biblioteker. Heraf 70.000 på Årslev Bibliotek. Der har været et fald de senere år, men det er
stabiliseret.
I 2016 har der været 400.000 besøg på bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, heraf 50.000 på
vores bibliotek. Mange af besøgene ligger udenfor den tid, hvor der er personale.
Besøgstallet er steget, og der er flere arrangementer, selvom budgettet er beskåret med 25 % siden
sammenlægningen i 2007. Personalet er reduceret fra 42 til 28 medarbejdere og ender nok på 27.
I vores kommune bruges der til biblioteksvæsenet 360 kr. pr indbygger; i de rige kommuner ofte
1000 kr. pr. indbygger. Biblioteket har en bred vifte af opgaver; hjælper bl.a. både private og
mindre erhvervsdrivende med IT-opgaver.

Bibliotekerne medvirker til fællesskab, her kan alle komme uanset race og tro. Der er en
grundlæggende sikkerhed for at kunne magte at hjælpe borgere i mange af livets udfordringer. I
Bibliotekslovens formålsparagraf står, at alle borgere skal have lige adgang til viden, uanset hvor i
landet man bor. Kerneopgaven er at deltage aktivt i samfundet og deltage i fælles arrangementer.
Jytte Riisager takkede Bibliotekets Venner for at være aktive og støtte bibliotekets sag. Jytte vil også
gerne medvirke til et endnu bedre samarbejde mellem biblioteket og ’Vennerne’ igennem
fællesmøder og drøftelser. Og så forærede Jytte Bibliotekets Venner en jubilæumsgave bestående
af 6 pakker Oreos (småkager). Dem kan vi altid bruge.
Under eventuelt blev flere emner berørt. Her er lidt løst og fast fra debatten.
Det blev foreslået, at det udmærkede arrangement om Danner huset blev gentaget.
Hjemmesiden Årslev INFO kan bruges til nævnelse af arrangementer.
Hæftet ’Det sker’ med oversigt over flere måneders begivenheder på bibliotekerne savnes.
Det er en glæde at komme på biblioteket om eftermiddagen og se, at der er mange børn.
Årslev er et udviklingsområde i kommunesammenhæng. Åbningstiderne er faktisk øget i Årslev.
Biblioteket har overtaget nogle af Borgerservice’s arbejde. Ikke alle kender alle de muligheder, der
er på biblioteket. Der er en stor variation i udbuddet. En national kampagne om bibliotekernes virke
er på vej.
Der er ønske om, at det på en eller anden måde gerne må fremgå, hvilken bibliotekar, man møder,
når man besøger biblioteket. Det kunne være et skilt på bordet med teksten ’i dag bliver du betjent
af (navn) ’.
Vi må gerne fortsætte med at arrangere bytte bog dage – og også gerne en dag for børn, hvor der
byttes børnebøger.
Biblioteket har stor succes med arrangementet ’Kulturfrikadellen’, der på dagen starter kl. 17 med
frikadeller og pastasalat.
Inden vi fortsatte med det årligt tilbagevendende og populære bogbanko, blev der drukket
jubilæumskaffe og ikke mindst spist jubilæumskager.
Der var indkøbt mange fine bøger til bogbanko, og også blomster var der mulighed for at vinde. Der
var god gang i salg af spilleplader, og brikkerne og mønterne kom frem på bordene. Selvom ikke alle
var heldige at vinde en bog eller en blomst, var indtrykket, at alle alligevel havde haft en god og
fornøjelig aften. Og så sluttede vi med at synge ’Go nu nat og gå nu lige hjem’ med
akkompagnement af Gertrud.
For referat : Susanne Jakobsgaard

Formandens beretning v. Marianne Gaarde Hansen
Velkommen – biblovennernes 10. generalforsamling.
Aftenens program:
- 19.00 velkomst
- 19.05 sang (Den første forårsgave, Kristian la Cour 2011)
- 19.15 generalforsamling
- 19.45 sang (Kære Linedanser, Musik Per Krøis Kjærsgaard)
- 19.55 BREAK – Jytte Risagers orientering om biblo i FM-kommune.
- 20.10 kaffepause 20 min, hvor der kan købes banko-plader (bestyrelsen er vært)
- 20.30 bogbanko (pris 50 kr/plade/kig på bøgerne i kaffepausen).
- 21.30 sang (”Go´nu nat” Musik Poul Dissing/Tekst Benny Andersen)
Året der gik 2016: Et godt biblovenneår. Foreningen lever og har det godt.
14.02.16. Bogcafé på Årslev bibliotek kl. 14-16
10.03.16. Generalforsamling på Årslev bibliotek kl. 19-21.30
21.05.16: Biblovennerne deltager på Store Legedag på Polymeren
01.06.16: Husene fortæller (Bibliotekets naboer) i samarbejde m. lokalhistorisk forening.
07.10.16: Børneteatergruppen "Spektaklet" fra Ringe opførte stykket "Muldvarpen, der ville vide, hvem der
havde lavet lort på dens hoved".
23.10.16: Bogcafé på Årslev bibliotek kl. 14-16
03.11.16: Foredragsaften om Danner stiftelsen m. Birthe Lundgren på Årslev bibliotek.
+ vores læseklubaftener
Men ellers er det vores 10 års jubilæumsår i år.
10 sjove og spændende år, hvor år 1 så absolut bød på mest drama, da vi startede ud med
underskriftsindsamling imod en lukning af vores lokale bibliotek.
Vi lagde hårdt ud med fyraftensmøder, tog med på markedsdag og fik en masse snak med rigtig mange
positive mennesker OG samlet 1.750 underskrifter sammen, som blev afleveret personligt til daværende
borgmester Bo Andersen på hans kontor.
Derved havde vi sat et så massivt fingeraftryk på verdenskortet, så politikerne i hvert ikke var i tvivl om, at
borgerne i Sdr. Nærå/Årslev gerne ville bevare deres lokale bibliotek.
År 1 brugte vi også på at få etableret hjemmeside, lave folder, skaffe medlemmer, starte læseklub op – kort
sagt vores lille forening var blevet født, og ved fælles hjælp og anstrengelser fik vi lært at gå.
Værdisæt
Siden udarbejdede vi i 2009 biblovennernes interne værdisæt, hvor vi bl.a. besluttede omfanget af de
aktiviteter, som vi gerne ville arbejde med i bestyrelsen.
Værdisættet lyder som følger:
- være bibliotekets vagthund
- lave arr, - enten alene eller i samarb. m. biblo
- lave læseklub
- deltage i biblo´s bogcafé
- lave medlemsreg.
- skaffe nye medl.- lave og vedligeholde hjemmeside
- lave nyhedsbreve

- lave PR
- lave regnskab
Statusmøde
Endelig ønskede vi i vores værdisæt, at vi skulle holde et statusmøde m. biblo min. én gang årligt.
Det er ikke lykkedes helt i det omfang, som vi kan tænke os, men vi har talt med biblioteket om, at det skal vi
have sat i værk.
For det første ønsker biblovennerne at være brugernes/medlemmernes talerør.
For det andet ønsker biblovennerne at markere vores lokale bibliotek i Årslev ved at støtte op omkring de
aktiviteter, som foregår på biblioteket.
Vi har her i fbm. vores 10 års dag kigget både lidt frem og lidt tilbage, og kigger vi tilbage, så er vi stolte og
glade over den perlerække af fine arrangementer, vi har afholdt.
Vi mener selv, at vi har kunnet inspirere og glæde mange – både børn og voksne med vores initiativer.
Når vi kigger frem, så er det med et ønske og en forventning om, at vi får et endnu større og bedre
samarbejde med biblioteket i fremtiden. Vi har nemlig så meget brug for hinanden begge parter.
Vennernes læseklub
Kører fortrinligt. Der er 10-12 faste medlemmer. Tak til Susanne Jakobsgaard, Eva Horstman Pedersen og
Gertrud Weensgård for at være tovholdere på læseklubaftenerne.
Læseklubben er åben for alle medlemmer, og hvis du har lyst til at være med, så tag fat i biblovennernes
bestyrelse – allerhelst Gertrud Weensgård eller Susanne Jakobsgaard.
Medlemsstatistik
2015: 90 medlemmer
2016: 114 medlemmer
2017: 103 medlemmer
Helt overordnet så støtter de allerfleste op omkring vores lille forening, og når medlemstallet svinger lidt, så
er det fordi, at vi ikke har muskler til at lave avancerede opkrævningsmetoder. Det foregår med
kontooverførsler eller kontanter, og vi har heller ikke en meget aggressiv rykkerprocedure. Så indimellem
bliver kontingentet til biblovenner glemt i farten.
Reklamefremstød for sangbøgerne: husk at sangbøgerne er købt for at blive brugt, og hvis nogle af jer har
lyst til at låne dem, så skal I være hjertelig velkomne. Bøgerne er pakket i disse 2 kufferter med 10 stk. i hver,
og i den ene kuffert er der endvidere en nodebog, så der kan spilles til.
Bestyrelsestur
Derudover var bestyrelsen på vores årlige ”kom-hinanden-ved-og-få-gode-ideer-tur” den 21. august, og
denne gang sejlede vi i højt solskin med ”MS Helge” fra Svendborg og ud til Valdemars slot på Tåsinge.
Ambrosius-egen.
På sådan en ”kom-hinanden-ved-og-få-gode-ideer-tur” så får vi snakket om alt – stort og småt og lærer jo
også hinanden at kende fra andre sider.
Det er guld og absolut en gulerod ved at være med i bestyrelsen – at have disse sociale arrangementer.
Biblioteksvæsenets fremtid
Dyster eller hvad?
Forleden kom der et medlem til mig med en artikel fra Weekendavisen, der hed ”Den døde samling – Hvad
skal der ske med bibliotekerne, når folk holder op med at låne fysiske bøger”.
Ligesom PostNord oplever, at antallet af brevforsendelser er styrtdykket, så oplever biblioteksvæsenet også,
at antallet af fysiske udlån falder markant – Jytte Risager har helt sikker nogle tal senere.
Så vi borgere må forholde os til, hvad der er vigtigt for os og så kæmpe for det. Ellers kan det blive svært for
politikerne at forsvare, at der bruges så mange penge på biblioteksvæsenet.

Hvor skal vi have fysiske bøger og fysiske biblioteker, hvis fremtiden bliver rent digital.
Så kan vi nøjes med ganske få fysiske steder, hvor der er et antal medarbejdere, der skal servicere borgerne
digitalt.
Det er ikke det, biblovennerne ønsker. Vi ønsker at bevare vores bibliotek som et kultursted, hvor der kan
søges information, inspiration, og hvor mennesker kan mødes.
Men hvad med jer kære medlemmer?
Hvad tænker I om fremtidens bibliotek?
Hvad vil I gerne fastholde, bevare og have mere af?
Det kunne vi godt tænke os at bruge lidt tid på nu.
Til slut
Det bringer mig til mit sidste punkt – nemlig at vi i biblovennerne fortsat gerne opfordre til, at I nævner for
naboer, venner og bekendte, at de skal blive medlemmer i Bibliotekets Venner.
Hvorfor?
Jo for at støtte vores forening, for at være med til at synliggøre biblioteket i nærområdet med de aktiviteter,
vi igangsætter.
Vi bruger en masse energi og kræfter på at skabe aktiviteter, der ikke koster en masse penge, men det
sætter jo også nogle begrænsninger for vores udfoldelser, da foreningens eneste indtægtskilde er
kontingentindbetalinger.
Til allersidst vil jeg gerne sige tak til resten af bestyrelsen – til Birgitte, Lisbeth, Susanne, Solvejg og Gertrud.
Majbritt vil jeg også sige tak til – en helt særlig tak, fordi Majbritt stopper i bestyrelsen. Hun har gjort en
masse godt for biblovenner. Så mange tak for en god tid med dig i bestyrelsen. Held og lykke fremover.
Inspirerende og fornøjeligt og lærerigt at arbejde sammen med jer.
Husk – bøger m.v. skal lånes på biblioteket, og biblioteket skal være i vores lokalområde.
Tak!

