
Bestyrelsesmøde i biblovenner på Årslev bibliotek, Orangeriet 
Onsdag, den 29.08.18 kl. 16.00 
 
Dagsorden til fællesmøde med biblioteksleder Jesper Vognsgaard og Mai kl. 16.00-
17.30 

1. Præsentation af Jesper Vognsgaard 
2. Marianne præsenterer Bibliotekets Venner – gerne suppleret af I andre!!! 
3. Jesper orienterer om, hvad der rører sig indenfor FMBIB 
4. Fremtidigt samarbejde (fælles punkt) 
5. Evt. 

 
Vi præsenterede os for hinanden. 
 
- Marianne efterlyser hjælp til diverse fra biblioteket: ny persondataforordning,  
udsendelse af nyhedsbreve, ajourføring af medlemslisten - Jesper giver udtryk for at 
man godt vil kunne hjælpe fra bibliotekets side. - vil gerne have præcise beskrivelser 
af vores problemer (cc til Mai). (se under referatet) 
 
- Der kunne være mulighed for at søge diverse fonde som forening.  
- Evt. lave annonce i ”Det sker” i næste nummer for at værge nye medlemmer.  
- Jesper deltager noget i møder vedr. udviklingen af den nye lokalplan - Han 
opfordrer til, at vi kommer med sammen med en personale ift biblioteket. Der skulle 
komme noget nyt ud hen i efteråret 18. Jesper foreslår et møde med Anne 
Møllegård, formand for kulturudvalget sammen med os.  
- Man arbejder på kulturcenter i Broby 
- Jesper deltager i kulturlederteam samarbejde: musikskolen, biblioteket og 
kommunen mhp at tilpasse kulturpolitikken i FMK 
- Der er nyligt ansat to vikarer til udlånet og barselsvikar. Mia stopper på FMK. 
2 børn- og ungebibliotekarer ansættes til foråret. 
- Frivillighed i biblioteksregi: Der arbejdes videre med dette ift. de øvrige biblioteker. 
Jesper vil gerne trække på vores erfaringer. 
- Næste møde slut okt/start nov. 
 
- Mai spørger om vores holdning til selv at lave plakater, da man har en 
kommunikationsmedarbejder, der kunne hjælpe. Til Sprogø arr. laver vi selv plakat, 
til Sigurd Barrett laves plakat af biblo. 
 
- Dyrskuet: Lena tilbyder hjælp til opstilling? Mai vender tilbage til Lena med dette. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde kl. 18.30-21.30 

Hvem er mødets ordstyrer? – Anne Mette 
 

1. Nyt fra formanden 
2. Nyt fra kassereren (Mobile pay på plads) 
3. Nyt fra den øvrige bestyrelse 
4. Revision og trykning af folder  
5. Planlægningsskema klar til voksenarrangement med Flemming Rishøj 

(Sprogøpigerne) 04.10.18 (Lisbeth udfylder) 
6. Planlægningsskema klar til børnearrangement med Sigurd Barrett 30.11.18 

(Lena udfylder) 
7. Aftenens absolut vigtigste punkt:  

Revision af Biblovennernes værdisæt – hvad er vores fremtid? 
Til dette punkt vil jeg bede jer alle sammen tænke over, hvad I hver især vil 
med Årslev bibliotek og biblovenner.  
Hvor ser I jer selv om 1 år, 3 år, 5 år?  
Hvor ser I biblovenner om 1 år, 3 år, 5 år?  

8. Evt. 
9. Næste mødedato og hvem lægger hus til? 

 
 
1) Ikke særligt nyt  
 
2) To nye medlemmer, som begge har betalt. Vi skal have taget stilling til om man 
skal betale kontingent, når man indmelder midt på året. (Næste møde) 
Der står 9312,51 kr. på kontoen - de to arrangementer gør et stort indhug, så vi 
afventer kontingenter til efteråret! 
Lena fortæller, at hun har planer om at træde ud af bestyrelsen til foråret. Hun 
foreslår, at hun fortsætter udenfor bestyrelsen som kasserer. Anne Mette vil dog 
prøve at være lidt med på oplæring i det kommende halve år, så hun evt kan 
overtage posten.  Marianne vil ikke arbejde med medlemsregistreringen i den form 
den er nu. Vi skal have formuleret, hvad vi vil have hjælp til fra Biblioteket. (se under 
referatet). 
 Ovennævnte afleder en længere snak om, hvorvidt vores ambitionsniveau er for 
højt. Debatten fortsætter under værdidiskussionen.  
Måske kunne vi arbejde med husstande i stedet for medlemmer. Det kræver mindre 
registrering. Det kræver dog en vedtægtsændring på generalforsamlingen. 
Nyhedsbrev: skal ud ca. 14 dage før arrangementet.  
 
3) Intet nyt fra andre i bestyrelsen. 
 
4) Mai trykker folder med hjælp fra Lena. Klar til dyrskuet på lørdag. Vedhæftet 
referatet. 
 



5) Lisbeth udfylder skema og sender ud. 
 
6) Afventer næste bestyrelsesmøde 
 
7) Se vedlagte: ”Grundlaget for bestyrelsesarbejde…” 
 
8) Skumringstimen : Marianne, Gertrud, Birgitte kommer- hjælper biblioteket med 
servering af kaffe/ kage. 
 
9) Næste møde: mandag d. 8/10 kl 16.30 på Biblioteket. Lisbeth booker lokale 
 
Punkter til næste møde:  
- Udfyldning af planlægningsskema til børnearrangement med Sigurd Barrett 
- Det lille bibliotek 
- Nye medlemmer i løbet af året, skal de betale 
- Vedtægtsændring: fra enkeltmedlem til husstand. 
 
Vi har brug for hjælp fra biblioteket til: 
 
- at ”være i” den nye persondataforordning 
- en bedre registrering af vores medlemmer 
- at sende nyhedsbreve ud 
- bruge mailen info@biblovenner.dk på en anden måde - anden administrator end 
Marianne. 
- hjemmesiden 
- vores folder i rigtig format til print 
 
 
 
 
 


