Referat af bestyrelsesmøde i Bibliotekets venner 3/6 2019
Afbud fra Susanne.

Siden sidst, korte orienteringer:
-Marianne og Lisbeth har været i gang med revision af folder og tekst omhandlende
GDPR, vi vil gerne vise resultatet/ læse op.
Folderen er revideret og udleveret på mødet. Tekst omhandlende GDPR er vedhæftet
referatet. Godkendt af bestyrelsen
-Der er indgivet høringssvar ang. biblioteket i ”Fremtidens forstad”
Er tidl. sendt ud til alle fra Lisbeth.
-Bøn fra biblioteket
Vi bliver bedt om at tage bøgerne med, når vi har haft byttebogcafe- det gør Birgitte,
som ansvarlig for denne cafe.
-Evaluering af Familiekulturdagen på Polymeren 25/5 2019
En god dag og fint samarbejde med biblioteket. God ny placering. God aktivitet med
bogstabling. Slut kl. 15.
Husk til næste år: pavillon. borde og stole. Sikkerhedsnåle til ophæng. Røde duge.
Vagthund med kurv og skål. Måske også anden aktivitet til næste år. Måske en plakat
til reklame.
Hvad vi arbejder med:
-Mailchimp – hvor langt er vi?
Mailchimp er en platform til udsending af nyhedsbreve til alle medlemmer, hvor man
via hjemmesiden kan melde sig på. Vi har et oprettet password og forarbejdet har
Marianne lavet sammen med Kenneth fra Netplan. Så det er præpareret til at folk
kan følge et link til tilmelding. Der kan lægges en skabelon ind til fremtidige
nyhedsbreve. Marianne, Lisbeth og Birthe mødes og opretter dette i løbet af juni.
-Hvordan gør vi vores Facebookprofil mere offentlig?
Vi skal huske at like/ dele opslagene på FB. Vi skal huske at lægge invitationer ind
inden arrangementer. Katrine lægger kirkevandringen på som event- Birgitte sender
m. rettelser.
-Øvrig kommunikation...
Vi skal være lidt mere disciplinerede, når vi skriver til hinanden. Vi har FB som vores
hovedkommunikation og kun mail til når vi skal vedhæfte filer. Indled med et
emneord f eks Byttebogcafe. Hvis vi laver nye emner, laver vi nyt opslag.

”Det lille bibliotek” - hvordan kan brugen og synligheden heraf optimeres
Vi er enige om, at det står forkert i højhallen. Vi kunne vælge stationen i stedet, evt
tale med Finn, Røde kors om vi kan bytte skabet. Katrine og Lisbeth tager sig af dette.
Vi lægger alle lidt flere børnebøger/ tegneserier derop.
-Ideer til foråret? Brainstorm:
Livshistorier/ fortælling
Danner stiftelsen- Birthe Lundgren
Bent Bjerring
Forsøgsstationen
Jonas Borring
Kaare Christensen, aldringsforsker.
Mette Schultz Sanggård, Ollerup musikefterskole- den nye højskolesangbog
-Birte forespørger hos Mette Schultz Sanggård, om hun vil kunne lave et
arrangement evt med andre til at spille.
Udgifter:
-Bankskifte
Anne Mette er nu privat kunde i Sparekassen Fyn/ Sjælland- -Årslev afd., som repr.
for vores forening. Mobil Pay skal fortsætte som det er - over vores CVR nr.
-Koda-afgift fra 2018
Opfølgning på Sigurd arr.- med Valgmenigheden- det er dog nok dem, der opkræves
dette gebyr.
-Læseadgang i mailen (til Annemette og Lisbeth)
Vi skal give 29 kr pr måned for at både AM og Lisbeth kan læse mailen, som den er
sat op nu. Vi vælger dog, at Lisbeth bliver modtager og sender videre til AM.
Afprøves indtil jul
-Kontingentopkrævning efter nytår
Der sendes nyhedsbrev med kontingentopkrævning ud lige efter nytår, så vi får
betalingen knyttet på kalenderåret.

Kommende arrangementer:
-Sommerudflugt i bestyrelsen - dato og planlægning heraf
13/8 kl 14 tur til Biblioteket på SDU v/ Katrine + evt gåtur + spisning i Odense

-Kirkevandring 25/8 2019 kl. 10-15 - Plakater op ca 1/8. Alle bager en
bradepandekagelignende kage (à ca 20 stk -dog bager AM og Susanne småkager?)

Punkter til næste møde:
-Spektaklet-børneteater 4/10 2019 (Birgitte)
Der laves en forestilling kl 16. Vi holder det på børnebiblioteket. Lisbeth aftaler med
Mai. Lise Ørtved skriver: ” Jeg håber at komme med 7 spillere ca. og at vi spiller en forestilling
jeg lige har skrevet, som hedder Et vaskeUægte eventyr. EN morsom familieforestilling i eventyrets
eventyrlige univers.”

-Byttebogcafe d. 3/8 kl. 14-16 (Birgitte)
-Søge fonde- bla til Højskolesangbøger.
Dato for næste bestyrelsesmøde
2/9 kl 19 hos Birgitte, Hudevad Byvej 41
Eventuelt:

