
Referat af Biblo-bestyrelsesmøde 19/9-19 hos Birgitte. 

Siden sidst: 

Evaluering af sommer-udflugt til Universitetsbiblioteket og Hollufgård. -Super 

god og hyggelig tur 

Evaluering af Kirkevandringen, inkl. Økonomi- Fantastisk arrangement. God 

tilslutning ml 80-100. vi tjente 450,- på kagen. Ingen betalte med mob. pay 

 

Hvad arbejder vi med? 

 

-Spektaklet-børneteater 4/10 2019 Der laves en forestilling kl 16. Vi holder det på 

børnebiblioteket, aftalt med Mai, at 130 billetter til børn og voksne sættes i spil. 

 (tovholder : Anne Mette – Kontaktoplysninger til Spektaklet Lise Ørtved på 72 53 83 

96 eller likoe@fmk.dk) 

Hvem kommer: Lisbeth, Katrine, Birthe, Anne Mette.   

Hvem gør hvad? Vi skal være i børnebiblioteket. Der skal fjernes møbler.  

Vi mødes kl 15.00 

AM køber saftevand og Oreos.+ Spektaklet får 500 kr til pizza 

Lisbeth tager på biblo fredag d 20/9 og får styr på praktiske med tæpper, 

arrangementet på hjemmesiden?, tilmelding etc. 

PR/ plakater : Det skal i avisen onsdag d 2/10 evt også d. 25/9.( Susanne) 

Birgitte laver plakat, som sendes på mail til bestyrelsen: hænges op i 

skolerne, børnehaverne, bageren, biblioteket. Spar.: Anne Mette, Katrine 

of Birgitte hænger op. Katrine lægger på FB- Marianne lægger det på 

hjemmesiden. 

Lisbeth sender nyhedsbrev ud snarest (gør også opmærksom på 

Byttebogcafe her) 

Tekst: en forestilling som hedder Et vaskeUægte eventyr. EN morsom 

familieforestilling i eventyrets eventyrlige univers. Fra 3 til 103 år. 

 

 

-Byttebogcafe d. 3/11 kl. 14-16 (tovholder Birgitte). Anne Mette, Susanne, Birgitte, 

Marianne?,  

PR/ plakater: Birgitte laver plakat.  

Hvem gør hvad?: Susanne har kaffe/ the med – evt en kage, hvis nogen har lyst. 

 

-Skumringstime 11/11 på biblo, er der nogen der gerne vil hjælpe til? Susanne, 

Birthe kommer og laver kaffe. 

Næste år har biblioteket ikke noget med det at gøre, så vi skal tage stilling til, om vi 

vil stå for det hele næste år- her vil det nok blive i Ringe, da der ikke er en lokalafd i 

Årslev. 

mailto:likoe@fmk.dk


-Søge fonde – bla. til nye Højskolesangbøger.  Udkommer nov 2020 pris: Ca 250,- 

kr  stk.+ kufferter + evt penge til honorar til Mette Schultz Sanggård.  

Birthe og Birgitte arbejder videre med det. 

 

-Det lille bibliotek- der skal overvejes flytning af dette til hallen- udsættes til næste 

møde 

 

Kommende arrangementer: 

-Birthe har måske nyt om sang-arrangement med Mette Schulz Sanggård? 

Mette synes det er bedst at lave dette arrangement efter udgivelsen af den nye 

udgave- altså forår 2021 

Det koster 3000,- kr  

-Jonas Borring – evt sammen med fodboldklubben.AM undersøger nærmere.  

-Bent Bjerring- lokal, ny bog udkommer dec 19- bla. fortælle fra sin livshistorie.- 

Marianne arbejder videre med ham til evt feb 20 

 

Overdragelse af aktiviteter til ny formand og kasserer… 

-Der er kommet en regning på 625.- kr på at få ændret adresse fra en formand til den 

anden- forargeligt!  

 

- Hvad synes i om mailchimp?  Der kom et rigtig fint nyhedsbrev! Lisbeth er 

en glad og dygtig amatør! 

- Bank inkl. Mobile-pay, det kommer til at koste 49 kr./måned?: det er for 

svært at se, hvem der betaler via mob pay. Vi dropper derfor dette - Lisbeth 

skriver det i nyhedsbrevet.  

Vi kan evt bruge en privat mob pay vedr evt. arrangementer. 

Teksten i folderen skal tilrettes. Lisbeth tjekker pjecer på biblo. 

- Medlemslister?  Der er to lister: AM har den gældende liste med vores 

medlemmer og på hjemmesiden er listen med folk, der ønsker nyhedsbrev.  

Folk skulle gerne fjernes fra nr 2 medlemsliste, hvis de ”Unsuscriber” 

nyhedsbrevet. 

- Hvordan har Marianne det? Vi mangler at overgive hjemmesiden til Birthe. Det 

venter til januar- efter Birthes rejse. 

Evt. 

 

- delegation med til indvielse af det pædagogiske læringscenter i Broby 1/11?- her fik 

jeg ikke fat , hvem der evt. tog med! 

- Ny leder på biblioteket: vi afventer lige at hun finder sig selv inden vi tager 

kontakt til orientering til hende. 

Næste bestyrelsesmøde: 28/11 hos Susanne 


