Konstituerende bestyrelsesmøde i Bibliotekets Venner 11.04.2018.
1. Præsentation af hinanden.
2. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Marianne Gaarde Hansen
Kasserer: Lena Schroll Jørgensen
3 medlemmer: Susanne Jakobsgaard, Birgitte Haar, Lisbeth Stæhr Madsen.
2 suppleanter: Anne Mette Ottesen og Gertrud Weensgård.
3. Fordeling af opgaver/poster:
Hjemmeside: Anne Mette og Marianne.
PR(kontakt til avis, plakater og Årslev info): Gertrud og Lisbeth.
Revision af folder (foto): Gertrud, Lena, Marianne.
Sekretær (referat-ansvarlig): Birgitte
Nyhedsbreve: Marianne, Lena
Medlemsregistrering: Lena
Etablering af mobile-pay: Lena og Marianne
Kontaktperson til biblioteket: Gertrud
Kaffe-kage-ansvarlig: Susanne
Facebook-profil: Birgitte.
Der opnås enighed om, at medlems-hvervning er et fælles ansvar, Vi er også blevet enige
om, at vi skiftes til at være tovholdere på arrangementer. De der tovholdere, forfatter tekst
Til nyhedsbrev/ plakat/ PR. Teksten skal være klar min. 3 uger før arrangementet (afhængig
af deadlines for bibliotekets øvrige info-materiale).
4: Kommende arrangementer:
Der udfærdiges planlægningsskemaer for Arne Ploug-arrangement 2/5, tovholder er
Gertrud, som har skemaet.
Aftalt at kl. 18 kommer Birgitte, Anne Mette, Lisbeth og Gertrud og stiller borde op (cafestemning). Anne Mette og Birgitte bager kager, Susanne sørger for kaffe/te mv.
Pris for kaffe 20 kr.
Vi aftaler mest at sætte plakater op i Årslev. Måske er det ligeså godt med flyers liggende
fremme på biblioteket?
Polymeren 26/5, Birgitte er tovholder, og hun har planlægningsskemaet.
Vi kobler os på Bibliotekets stand. Bodil kontaktes mhp. aktivitet. Der er en del ideer på
bedding ift. hvad vores aktivitet kan være. Det tages med til næste møde.
5: Evaluering af fællesmøde med biblioteket 7/2: Vi drøfter mulige scenarier ift. Bibliotekets
fremtid. Vi overvejer at tage kontakt til politikere i Kultur- og fritids-forvaltningen. Vi
overvejer også, hvordan får vi vores medlemmer inddraget i processen.
Evaluering af vores generalforsamling 12/3: God aften. Mange bøger, måske det var lige
rigeligt. En anden gang skal banko-opråberen ikke selv spille med og evt. sidde i midten af
rummet.

6: Revidering af vores værdisæt - arbejder vi videre med på næste møde.
7: Evt.: Vi aftaler, at vi fremover skal have en ordstyrer til hvert møde og evt. drøfte emner
på runder, så alle bliver hørt.
8: Næste mødedato: 26/4 kl. 19 på Årslev Bibliotek, hvor vi skal tage nye billeder (foran
kirsebærtræerne. Vi skal også have planlagt et børne-arrangement til efteråret (Lisbeth
undersøger muligheder). Lena bager til næste møde.
De der er tovholdere på de kommende arrangementer, bedes sende
planlægningsskemaerne rundt til de, hvis de synes det er relevant.
For referat Lisbeth Stæhr Madsen/17.04.18

