
Referat af biblomøde 28.11.2019 hos Susanne kl. 19 

Afbud fra: Birthe og Katrine 

Siden sidst: 

Evaluering af Spektaklet-børneteater 4/10– hvad vil vi næste år? 

Rigtig fin forestilling, men der kom ikke så mange som tilmeldt. Måske en mulighed at tage en lille 

entre, som forpligter lidt? Det er nemt med Spektaklet, men måske skal vi finde på noget andet til 

næste efterår. 

Evaluering af Bytte-bog-cafe 3/11 

Fin eftermiddag med gode og dybe diskussioner. Vi fortsætter med samme koncept. 

Evaluering af Skumringstimen 11/11 - vil vi overtage hvor biblioteket slipper? 

Der var ca 25 deltagere. Tom Warren er leder for Fåborg Midtfyns afd. af foreningen Norden og 

biblioteket kan ikke deltage fremover. Vi vælger at deltage næste år, hvor biblioteket ikke deltager 

og Susanne bliver kontaktperson til foreningen. Der skal afklares noget vedr. økonomien. 

Hvordan planlægger vi flg. arrangementer: 

Maleren i ledvogterhuset torsdag d. 20.02.2020 kl. 19-20.45 

Tovholder Marianne, deltagere, forplejning, mv. Det koster 1000 kr, som Anne Mette medbringer 

til arrangementet.  

Birgitte laver plakat, Susanne kontakter avisen- vi hænger plakater op 14 dage før. Anne Mette og 

Susanne hænger op i Årslev/ Sdr Nærå og Birgitte tager Øst for friskolen.  Marianne, Anne Mette, 

Birgitte, Lisbeth deltager. Birthe og Katrine? Vi mødes kl. 18. Kager: Anne Mette og Lisbeth.   Kaffe 

midtvejs i udlånsafdelingen. Tidsplan: 3 kvarters oplæg, pause ½ time, ½ times oplæg og bogsalg til 

sidst. Marianne byder velkommen og Lisbeth afslutter.   Lisbeth laver nyhedsbrev. 

Generalforsamling torsdag d. 19.03.2020 kl. 19-21.30 

Tovholder Lisbeth, på valg: Marianne: genopstiller ikke, Anne Mette: genopstiller, Susanne:   

genopstiller  

Katrine, Birthe: Hvem af suppleanterne ønsker at indgå i bestyrelsen?  

Dirigent? Revisor- og revisorsuppleant, forplejning, indkøb af bøger og arr. Af bogbanko:  aftales 

næste møde 

Indbydelse/ nyhedsbrev ud omkring 1/3-20 

 

Byttebogcafe søndag d. 19.04.2020 kl. 14-16 

Tovholder Birgitte, deltagere, forplejning, mv. – næste møde 



Familiekulturdag lørdag d. 16.05.2020 

Tovholder:    Bogstabling?  - Næste møde 

Kommende arrangementer: 

Foredrag med Jonas Borring i samarb. med boldklubben? 

Tovholder Anne Mette.: Anne Mette har skrevet til boldklubben, men ikke fået noget svar.  

Arbejder videre med dette.  Arrangementet skal først være til efteråret 2020 – næste møde. 

Forslag til emner:  

Demens- Margurittens venner (demenslandsby) hvad sker der i Fåborg Midtfyn?- snak om, 

hvorvidt det er vores opgave at arrangere om demens. 

(I skrivende stund kommer jeg i tanke om lederen af forsorgsmuseet i Svendborg, Sarah Smed- en 

meget spændende historiker at lytte til!- Hørte hende til et oplæg på Odense rådhus i tirsdags. Jeg 

kunne prøve at forhøre mig, om hun kunne byde ind med noget og evt pris.) 

 

Andet: 

Det lille bibliotek – Lisbeth vil spørge Ulla Theil i hallen, om vi kunne stille skab/ hænge reol op i 

cafeteriet. Evt bytte reolen ud hos Røde Kors. 

Valg af næstformand: Birgitte vil gerne træde til ved behov. Og alle melder ind, at Lisbeth gerne 

må ringe til alle ved behov. 

Kontakt til ny Biblioteksleder: Lisbeth har kontaktet Jette Mogensen for deltagelse i 

generalforsamlingen. Har ikke hørt noget tilbage. Forsøger igen om ca 14 dage. 

1 medlem = 1 husstand: kontingentet forbliver som det er. 

Hjemmeside:  Marianne overgiver opgaven til Birthe 

Nyhedsbreve på opslagstavlen: Lisbeth laver et word dokument af fremtidige nyhedsbreve og 

hænger op på Biblo. 

Søge fonde ved Birthe og Birgitte… ikke sket noget og haster ikke- næste møde 

Kontingentindbetaling: Der sendes nyhedsbrev ud efter 1/1-20 for at holde det til èt kalenderår. 

Samme pris og uden mobil pay. 

Eventuelt:  intet - udover al den hyggelige snak om alting 

Næste møde: torsdag d 30/1 kl 19 hos Anne Mette, Rønnebærvej 118 


