Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 08.04.19 kl. 19.00 hos Marianne, Stationsvej 20
Hele bestyrelsen deltog.
1. Fotografering til hjemmeside og folder
Vi mødes kl. 19 præcis og måske kører vi på biblo og får taget billeder – der blev taget fine billeder på
biblioteket- vi venter spændt på resultatet!
2. Præsentation
Fortæl lidt om dig selv og fortæl lidt om, hvad du har lyst til at lave i biblovenners bestyrelse.
Vi havde en præsentation af os alle.
3. Konstituering
Formand: Lisbeth
Kasserer: Anne Mette
Referent: Birgitte
PR-ansvarlig (aviser og Årslev.info): Susanne
Ansvarlig for hjemmeside: Marianne, Birthe
Ansvarlig for Facebook: Katrine
Ansvarlig for medlemsliste: Anne Mette
Ansvarlig for mail (info@biblovenner.dk): Lisbeth og Anne Mette
Ansvarlig for Bytte-bog-café: Birgitte
Ansvarlig for fortæring til arrangementer: Susanne
Ansvarlig for ”Det lille bibliotek”: Katrine og Lisbeth
Ansvarlig for læseklub: Susanne
Ansvarlig for plakater: Birgitte
Kontaktperson til biblioteket (Mai): Lisbeth
Se i øvrigt vedhæftede adresseliste.
4. Kulturdag på Polymeren 25.05.19
- Møde med biblopersonalet 02.05 kl. 15.30-16.30 – hvem vil med?: Anne Mette, Marianne og Lisbeth
kommer
- hvem vil gerne være kontaktperson i planlægningsgruppen på Husmandsstedet?: Marianne- skriver
selv til Mona og spørger om yderligere planlægningsmøder.
- hvem deltager på Poly?: Lisbeth, Anne Mette, Marianne og Katrine
- hvad skal VI helt præcist lave?: Bogstabling (vi skal finde bøger på containerpladsen( Lisbeth) og fra
biblioteket
HUSK: Pavillon (Marianne spørger Gertrud), borde (Marianne spørger Mona), stole og duge ( Birgitte),
vagthund, hundevandskål( Marianne spørger Lena), Nye pjecer (Marianne), slik+ beholder (Anne
Mette) Balloner + ophæng (Katrine) Målebånd (Lisbeth og Katrine) evt pynt medbringes

- hvad med placering?: vi vil gerne være samme sted som sidste år – ved Røde Kors` parkeringsplads.
Husk navneskilte! (Marianne laver nye til Birthe og Katrine)
Lisbeths kommentarer efter dialogmødet på Poly den 03.04.19
Vi nåede desværre ikke at høre så meget fra mødet, men Lisbeth foreslår, at vi kommer med et
høringssvar til forslaget om byplanen - deadline er 1/5. Det er lidt svært at komme med et entydigt
høringssvar, som giver udtryk for bibliotekets venners holdning til de nye planer. Men Lisbeth laver et
diplomatisk svar, som giver udtryk for flere holdninger.
I øvrigt
-Højskolesangbøgerne har fået fast tilholdssted på Årslev biblo med 8 dages lånetid.
-Lisbeth tjekker deadline for Det sker og melder tilbage til alle.
-Birgitte tjekker med Spektaklet om de kan komme med en forestilling til efteråret
Forslag: Fredag d. 6/10
5. Næste bestyrelsesmøde
Hvor: hos Lisbeth, Bøgeparken 24
Dato: 3/6-19
Emner:
Det lille bibliotek
Bankskifte/gebyrer, MobilePay
Børnearrangement efteråret – spektaklet?
Bestyrelsesudflugt
Opgaver i Biblobestyrelsen her i 2019:
Opgaver:
Revision af folder
Kan vi gøre vores Facebook-profil bedre/mere offentlig?
Få lavet vores tekst til hjemmesiden vedr. GDPR
Få færdigetableret Mailchimp, hvis det skal være vores nye nyhedsbrevsprogram?
Jeg har været på besøg hos Netplan og har lidt info omkring Mailchimp
Hvordan gør vi fremover mht. at læse mails, der kommer til info@biblovenner.dk?
I dag henter jeg mails fra info@biblovenner.dk ned på min egen pc fra Netplans server.
Anden løsning kan være, at vi betaler 29 kr/md + moms, og så ligger vores mail i skyen, og så kan der
være flere, der kan se mails – men vist nok kun en af os, der kan skrive mails fra info@biblovenner.dk.
Arrangementer i 2019:
07.04 Bytte-bog-café
25.05 Kulturdag på Poly
25.08 Kirkevandringsarrangement
Okt : børnearrangement?

