
Bestyrelsesmøde i Bibliotekets venner 26.04.2018 
 

Deltagere: Lisbeth, Marianne, Anne Mette, Lena og Birgitte 
 
Dagsorden: 
 

1. Fotografering 
 

2. Nyt fra formanden: 
- der arbejdes på fuldmagt til Lena i Sparekassen Fyn 
- Birgitte har fået lavet en gruppe på FB (tak) 
- Vi er inviteret til Jytte Risagers afsked fredag, den 25.05.18 kl. 13.  
 

3. Planlægning af vores stand på Kulturdagen på Polymeren den 26.05.18 
 

4. Drøftelse af vores holdning til Årslev bibliotek i fremtiden 
 

5. Nyt vedr. børnearrangement (Lisbeth) i efteråret 
 

6. Ideer til voksenarrangement i efteråret 
 

7. Deadline for materiale til ”Det sker” -brochuren er 15.06 og dækker perioden sept-dec.18. 
 

8. Udflugt for bestyrelsen 
 

9. Evt. 
 

10. Næste mødedato og hvem lægger hus til? 
 

1. Gertrud var sød at forlade sine gæster og komme og fotografere os alle. Vi hang ved på billederne! 
 

2. Marianne har arbejdet på at få Lena i gang som kasserer og det kører derudaf. 
Birgitte forsøger at lave en offentlig profil i stedet for den lukkede gruppe på Facebook. 
 

3. Lena, Marianne, Susanne, Birgitte, Gertrud ?deltager 
Vi åbner en bod kl 11 med bogstabling. Kan vi låne Gertruds pavillon? Lena tager campingbord med, 
Birgitte tager 4 festivalstole med. Vi skal have en stak nyredigerede foldere med. 
Birgitte tager sig af bøger i samarbejde med Bodil. Anne Mette køber 50 stk præmier. 
Marianne tager sit A-skilt med.  
 

4. Udsættes til næste møde, hvor flere deltager. 
 

5. -Lisbeth har forsøgt at få kontakt til Spektaklet- ikke afklaret. 
-Kemishow koster 9.000,- kr . Kan vi evt få nogen til at gå ind i dette sammen med os? 
-Lena foreslår Sigurd Barret- har talt med hans manager. Han kan lave et arrangement på en time til 
15.000 kr, hvis de får entreindtægterne (børn: 30 kr voksne 80 kr) Plateau 3x4 m som scene 
Vi kan spørge valgmenigheden, om de vil deltage med 10.000, så betaler vi de 5000. 
Alder: fra 2 år og op. Oktober/ november kl 17-18 - en hverdag.  
Lena kontakter Valgmenigheden og vi arbejder videre med Sigurd Barrett 
 

6. -Jeanette Kildevæld fra Gl Byvej – lokal forfatter om coaching 
-Lena har arbejdet videre ift forslaget fra generalforsamlingen om Sprogø. Meget dyrt at tage på tur til 
Sprogø. Men præst Flemming Rishøj, Esbjerg tager ud og holder foredrag:  2400 + kørsel 



Lisbeth tager kontakt til ham vedr. et arrangement i september eller november. 
-Gåtur med sang imellem kirkerne: Biblioteket, Årslev kirke, Skt Mikaels kirke, Valgmenigheden. Med 
sang i kirkerne og madkurv/ kaffekurv- dette tænkes til foråret 2019 

 
7. Husk deadline til ”Det sker” 

 
8. Folder: Marianne og Lena arbejder med et forslag til ny pjece. 

 
9. Udflugt: vi tager igen en tur til Langeland og nyder Mariannes dejlige sommerhus: Forslag: 15/6 eller 

21/9- meld tilbage til Marianne indenfor 14 dage, hvilken dag der passer bedst. 
 

10. Næste møde: mandag d. 11/6 hos Anne Mette, Rønnebærvej 118 
 

 
Næste møde: 
Byttebogcafe 
Drøftelse af vores holdning til Årslev bibliotek i fremtiden 
Biblovennernes værdisæt 
 
For referat: Birgitte Haar 27.04.2018 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 


