Referat fra den 11. generalforsamling i Bibliotekets Venner i Årslev
Afholdt d. 12. marts 2018____________________________________________
Marianne Gaarde Hansen bød velkommen, og vi startede mødet med at synge en forårssang fra
Højskolesangbogen. Herefter gik generalforsamlingen i gang med valg af dirigent. Det blev Eva
Horstman Pedersen, som takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for rettidigt
indkaldt. Jytte Riisager blev valgt som stemmetæller og Susanne Jakobsgaard som referent.
Formandens beretning om det forgangne år blev godkendt. Årsberetning vedlægges referatet.
Regnskabet blev fremlagt af Birgitte Haahr og godkendt – se nedenstående.
Samlede indtægter:
Samlede udgifter:
= Årets resultat
Aktiver:
Sparekassesaldo pr. 31.12.17:
Passiver:
Egenkapital primo 2017
+ Årets resultat
Egenkapital ultimo 2017

10.587,19 kr.
7.624,44 kr.
2.962,75 kr.

10.698,00 kr
7.735,25 kr
2.962,75 kr
10.698,00 kr.

Kontingent fortsætter uændret, en husstand betaler 100 kr., voksne fra 19 år og opefter 75 kr., og
unge fra 12 til 18 år 25 kr.
Marianne og Susanne blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter stillede følgende op: Gyntha
Agger, Anne Mette Ottesen og Gertrud Weensgaard. Anne Mette og Gertrud blev valgt.
Revisor blev Jane Nissen, Gyntha Agger blev valgt til revisorsuppleant.
Der var ingen indkomne forslag.
Under eventuelt var der forslag om, at flere gik sammen om at lave arrangementer. En aften med
de ’nye’ højskolesange blev foreslået. Gerne en gentagelse af foredraget om Grevinde Danner
Stiftelsen. En tur til Sprogø blev også nævnt. Det er dog en ret dyr tur, som vi ikke selv kan stå for.
-----Om fremtiden nævnte Marianne, at vores biblioteksleder i FaaborgMidtfyn Kommune, Jytte
Riisager, stopper på sin post her senere på foråret. Vi har sat stor pris på samarbejdet med Jytte,
og der blev overrakt blomst og gave med klapsalver.
I forbindelse med årsberetningen havde Jytte Riisager ordet. Hun fortalte, at hun har været glad
for at måtte være med i foreningens generalforsamlinger, og at det er fantastisk, at der findes en
sådan forening som Bibliotekets Venner. Bibliotekerne i vores kommune arbejder sammen på
kryds og tværs i en ny organisation, der kaldes ”Spaghetti 2-0”.

Den nye bibliotekslov bliver en bred rammelov, som kulturminister Mette Bock arbejder på
henover sommeren.
Det er i spil, hvor biblioteket skal ligge, på Broskolen, ny bygning ved Polymeren eller som
selvstændig bygning ved Brugsen.
Kataloget ’Det sker’ vender tilbage til eftersommeren.
Jytte stopper d. 31. maj og ser frem til at ha’ tid til andre ting og mere frihed. Jytte takkede for et
godt samarbejde om bibliotekssagen. Tusind tak, var ordene fra Jytte.
Efter generalforsamlingen fortsatte vi med det populære og årligt tilbagevendende bogbanko.
Kaffen og kagerne kom på bordet sammen med spilleplader, brikker og mønter. Der var indkøbt
mange fine bøger, både med fagligt, kreativt og skønlitterært indhold til bogbanko. Også flotte
hortensiaer i henholdsvis rosa, hvide og blå farver kunne vindes.
Selvom ikke alle var heldige at vinde en bog eller en blomst, var indtrykket, at alle alligevel havde
haft en god og fornøjelig aften. Vi sluttede med endnu en forårssang med akkompagnement af
Gertrud.
For referat: Susanne Jakobsgaard

Formandens beretning ved Marianne Gaarde Hansen
Velkommen - Biblovennernes 11. generalforsamling.
Aftenens program:
- 19.00 velkomst
- 19.05 sang (262 Den blå anemone)
- 19.15 generalforsamling
- 19.45 sang (264 Når vinteren rinder)
- 19.55 BREAK – FARVEL-kort fra biblovennerne + 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 (285 Det er forår, og alting klippes ned, Poul Dissing)
Året der gik 2017: Et godt biblovenneår. Foreningen lever og har det godt
10 års jubilæum blev jo bemærket i forskellige medier – bl.a med en flot artikel i FS, hvorpå vi blev
kontaktet af ugebladet ”Hjemmet”. De var faldet over ”Vennerne”, som de gerne ville skrive en artikel om.
Fin artikel – vinklet omkr. Gertrud og jeg. Vores ønske var at fortælle historien om foreningen og os i
bestyrelsen – men nej for mange interessenter.
Februar: Jeppe Aakjær-arr i samarbejde m. Rolfsted kirke
Marts: GF 16.03.17
April: Bogcafé 23.04.17
Maj: Kulturdag Polymeren
September: Børnedyrskue
Aflysning af Berit Lund-arrangement 13.09.17 – i stedet 31.01.18 – stor succes

November: Spektaklet 03.11.17 ”Tryk min bamse på næsen”.
Bytte-bogcafé 12.11.17 NYT NAVN…..
Foreningen Norden – Skumringsaften 13.11.17
2 statusmøder med bibliotekspersonalet
Siden sidste generalforsamling er vi kommet i gang med at holde statusmøder med bibliotekspersonalet,
hvilket er helt fantastisk.
Vi har helt klart en fornemmelse af, at de har brug for os og vi for dem, og at vi begge parter har noget at
give hinanden. Vi er i løbet af 2017 blevet spurgt om hjælp og sparring til flere arrangementer. Nogle har vi
kastet os over med stor iver (Kulturdag på Polymeren og børnedyrskue), og andre har vi pænt takket nej til.
Men vi er meget glade for at blive spurgt, og et nej første gang er ikke nødvendigvis lig med et nej næste
gang. Fx blev vi spurgt, om vi kunne hjælpe til at bog-og-bio-arrangement i Ringe, hvor vi sagde nej – måske
ikke helt enstemmigt i bestyrelsen, så kære biblopersonale spørg endelig igen. Det kunne jo også være, at
nogle af jer biblomedlemmer gerne ville være med til at hjælpe til til nogle arrangementer.
En anden rigtig positiv ting er, at biblioteket nu gerne vil hjælpe os med vores egen annoncering på deres
medier (hjemmeside, FB, avisannoncering osv). Det er vi også meget taknemmelige for.
Og så har vi haft vores første arrangement, hvor vi tog entré, og da kom der hele 5 gæster, der havde meldt
til og betalt via FMBIB-hjemmesiden. Så vi går nye tider i møde rent teknologisk.
Hjemmeside
I 2017 ny hjemmeside – redesignet til et meget enkelt look, mobilvenlig. Vi mangler billeder – vi ved det
godt. Det kommer….
Igen er det Netplan System Design på Overvejen, der har sponsoreret vores hjemmeside, og som yder os
support – en virksomhed, der er serviceminded ud over alle grænser.
Vennernes læseklub
Kører fortrinligt. Der er 8-10 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.
Jeg skulle hilse fra læseklubben og sige, at nye medlemmer er mere end velkomne.
Det er helt sikkert også muligt at komme med forslag til bøger, der kunne læses.
Medlemsstatistik
2015: 90 medlemmer
2016: 114 medlemmer
2017: 103 medlemmer
2018: 124 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
Årlige bestyrelsestur – Trapholt i Kolding, så heldige at vælge lige præcis 5.11 til vores tur.
Helt særlig dag på Trapholt, da der udover deres permanente udstillinger også blev vist træprodukter fra
snedkere fra hele landet i udstillingen ”About Wood”. Endvidere så vi Michael Kviums udstilling ”Thing
bigger” og deres meget specielle ”Eat Me” – udstilling om vores liv og verden set igennem mad. Ret
specielt. Så social dag er guld og absolut en gulerod ved at være med i bestyrelsen – en dag hvor vi får
snakket på kryds og tværs om stort og småt.

Fremtiden
Vil jeg ikke spå om i aften. Jeg ved, at Jytte Risager stopper som bibliotekschef her i 2018, og hvad det så
kommer til at betyde for FMBIB, ved vi ikke. Men her i Årslev sker der mange spændende, positive tiltag, så
jeg er overbevist om, at kulturen vil blomstre i vores dejlige by fremover.
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 for at kæmpe med finanserne og tovholder på bytte-bog-cafe,
Lisbeth vores pressesekretær,
Susanne for fantastiske referater og for læseklub,
Gertrud for læseklub, plakater, musik,
Lena for at ruske op i os ”gamle”, for gode idéer og for din super forplejning til os.
Til slut vil jeg gerne sige en særlig tak til Solvejg for godt arbejde i vores bestyrelse.
Du har været med helt fra starten, bidraget med masser af gode idéer og arbejdskraft, men de sidste par år
er der blevet trukket i dig fra mange sider – bla. din familie, og dem skal du selvfølgelig prioritere op. Så
Solveig du har meddelt, at du stopper i bestyrelsen.
Derfor lov os at passe godt på dig selv og du ved, hvor du kan finde os alle sammen, hvis du får brug for det.
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!

