
Bestyrelsesmøde i Bibliotekets venner 15.06.2018 på Langeland 
  

Deltagere: Marianne, Lisbeth, Susanne, Lena, Annemette, Gertrud og Birgitte 
 
Dagsorden: 
 

1. Nyt fra formanden: Der er kommet foto på hjemmesiden. 
Ros fra flere udefra til nyhedsbrevet 
Persondataforordning: Marianne afventer Netplan, om de har ideer til hvordan vi kan ”være i det”. 
Umiddelbart overholder vi loven, da vi ikke deler adresselisten, men der er klart udfordringer i det. 
 

2. Nyt fra kassereren: Sprogø arrangement koster: 3.500 kr Sigurd Barrett-arrangement koster : 5.000 kr, 
og vi har ca. 9.000 kr på kontoen. Vi har is i maven og bruger alle pengene! 

 
3. Nyt fra den øvrige bestyrelse: intet 

 
4. Kulturdagen på Polymeren den 26.05.18: Ros fra Bodil (biblo) - hun var glad for samarbejdet. Vi havde 

en fantastisk positiv dag.  
Opmærksomhedspunkter til et evt næste arrangement: God placering - også sammen med 
Husmandsstedet 
Rekvisitter: højt cafebord, almindeligt bord, 4 festival stole, duge, blomster, tegnegrej, plakater, 
pavillon, Bibliotekets vagthund. Dele bøgerne ud til sidst. Måske skulle man kunne vinde noget?  
Få betaling for medlemskab med det samme. Svært at finde sponsorer til præmier.  
Et stk. slik fungerede fint som præmie ved bogstabling.  

 
5. Ajourføring af folder: Fin folder næsten klar til trykken. Hvis vi har kommentarer, meld ind til Lena. 

Rettelse: Bytte-bogcafe i stedet for bogcafe.  Mobilepay skal stå først som betalingsmåde.  
Typografien er ok. 
Der lægges indtil videre ikke nye billeder op på hjemmesiden jvf persondataloven. 
 

6. Vores facebook-profil: Det er lidt ude af vore hænder, hvordan den fungerer! Vi enes om, at vi bare 
lader den leve sit eget liv. Birgitte har ansvar for at lægge nyt ind, men andre kan også lægge ind. 

 
7. Mobile Pay: Der kræves cpr.nr. på alle bestyrelsesmedlemmer. Det kan vi undre os over, men banken 

har en begrundelse i Lov om hvidvask! Vi udfylder alle. Mobile Pay skal have mange oplysninger, men 
vi sætter det i værk. Det giver dog umiddelbart mere besvær for kasserer ift regnskabet men god 
service for medlemmerne. 

 
8. Skal biblovenner deltage på Børnedyrskue på Polymeren 01.09.18: 

Vi melder fra til dette. Marianne giver besked til biblioteket. 
 

9. Børnearrangement med Sigurd Barrett  30.11.18 kl.  16.30 -17.30 (koncert).  
Sigurd kommer en time inden og instruerer et børnekor. 
Ina (valgmenighedspræst) organiserer dette (max 40 børn).  
Entre. 80 kr for voksne og 40 kr for børn – tilmelding på Place2book.  
Valgmenigheden betaler entre for koret og deres forplejning.   
Bliver lagt på Intra på de to skoler - det sørger Ina for (Lisbeth tjekker op på om dette sker).  
Vores opgave bliver minimal. Det har været et lidt svært samarbejde med Valgmenigheden. 

 
10. Voksenarrangement i efteråret:  

Flemming Rishøj kommer med foredrag om Sprogø er booket til 04.10.18 - kl 19.00- 21.30 - gratis, men 
man kan købe kaffe og kage. Vi udfylder planlægningsseddel på næste bestyrelsesmøde.  

 



11. Næste Byttebogcafe bliver søndag d. 04.11.18 kl. 14-16 
 

12. Deadline for materiale til ”Det sker”-brochuren er 15.06.18 og dækker perioden sept-dec.18. 
Lisbeth har sendt det ind. Gertrud forsøger dog at få læseklubben med. 

 
13. Drøftelse af vores holdning til Årslev biblioteks fremtid:  OBS på d. 26.06.18, hvor der er møde på 

Husmandsstedet arr af Lokalrådet - møde med kulturudvalget. Vi deltager om muligt. 
Vi melder ind med flg. personlige holdninger (håber det er korrekt refereret!!):  
Marianne: vil bevare biblioteket i Årslev, Hvis vi ikke kan blive, hvor det er nu, så er biblioteket vigtigt, 
men helst ikke på Broskolen 
Susanne: vil bevare på Kirkevej. Hvis ikke: selvstændigt bibliotek og ikke på skolebiblioteket. 
Lena:  som andre mener, men kan også se det som selvstændigt bib. 
Lisbeth: bevare som nu, men hvis det ikke er muligt så selvstændigt bib. Vil dog gerne have højnet 
interessen fra Broskolen omkr. Biblioteket. 
Birgitte: vil helst bevare biblioteket, som det er nu, men hvis ikke muligt, så bevare bibliotek i Årslev. 
Annemette. Blive i Årslev, vigtigere end at bevare det lokale, hvor det er nu. 
Gertrud: enig med de øvrige input. 
Lidt uklar diskussion efterfølgende!- men vi kan enes om flg:  
 
Vi synes alle, at vi vil beholde biblioteket som det er, hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal vi arbejde 
på at få indflydelse på, hvordan det skal blive i nye fysiske rammer. (Vi skal huske, at vores medlemmer 
har også dette ønske) - vi skal have lavet en strategi.  
Vi aftaler flg: 
Møde med ny bibliotekschef, Jesper Vognsgård og Mai efter sommerferien. Marianne indkalder  
Herefter inviteres en til flere politikere til et medlemsmøde 
 

14. slået sammen med pkt 13. 
 

15. Revision af biblovennernes værdisæt: udsættes til næste møde. 
 

16. Evt. 
Mai vil gerne have os som deltagere til foreningen Norden- Skumringstimen. Det vil vi gerne hjælpe 
med. Forslag om den nye præst i Årslev.  Der er ingen dato endnu 
Annemette vil gerne rose Arne Ploug-sangaftenen - det var så hyggeligt. Det kan være en ide at få en 
aftale på skrift (pga forsinkelsen) Forslag om en aften med de nye sange i Højskolesangbogen - måske 
Rasmus Borring til foråret?- Birgitte undersøger. 

 
17. Næste mødedato: 29.08.18 kl 17.00-21.30:  mødes med Biblioteket i Orangeriet.  

Lena og Annemette laver mad. 
 
 
Slut på et gemytligt møde med god styring og gode input.  
Der gik lidt kludder i indryk hos referenten, men håber meningen fremgår. 
 
For referat: Birgitte Haar 17.06.18 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


