Referat af biblomøde 30.01.2020 hos Annemette kl. 19
Afbud fra Susanne.
Arrangementer:
Maleren i ledvogterhuset torsdag d. 20.02.2020 kl. 19-20.45
Tovholder Marianne. Logistik, hvad mangler vi? gave 1000 kr.
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, Birthe og Katrine deltager. 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. reminder om
kontingentbetaling. Bent tager bøger og billeder med til salg.
Generalforsamling torsdag d. 19.03.2020 kl. 19-21.30. Nyhedsbrev omkring 1.3.20- Tovholder
Lisbeth, på valg: Marianne: genopstiller ikke, Anne Mette: modtager genvalg, Susanne: modtager
genvalg, Birthe: stiller op til bestyrelsen. Katrine: stiller op som suppleant. Vi forsøger at finde ne
suppleant.
Dirigent?: Lisbeth finder en
Revisor: Nuværende Jane Nissen og suppleant Gyntha. Vi skal have lavet regnskab… Birgitte
sender skabelon til Anne Mette.
Forplejning, Susanne sørger for kaffe/ the. Kager: Susanne, Birthe og Katrine. Indkøb af bøger:
færre men bedre bøger 1000- 1200 kr. Birthe, Lisbeth og Anne Mette køber. Marianne køber
blomster og medbringer bankospil.
Byttebogcafe søndag d. 19.04.2020 kl. 14-16
Tovholder Birgitte, deltagere, forplejning, mv.- nærmere planlægning på næste møde
Familiekulturdag lørdag d. 16.05.2020
Tovholder: vi deltager med bogstabling – Lisbeth har kontakten til Røde Kors.
Deltagere: Lisbeth, Birgitte, Susanne og måske Katrine.
Skal vi deltage i planlægningsmøde- der holdes ikke planlægningsmøde. Birgitte er kontaktperson
til Husmandsstedet.
.- nærmere planlægning på næste møde
Efterårsarrangementer:
Foredrag med Jonas Borring i samarb. Med boldklubben?
Tovholder Anne Mette. Boldklubben vil gerne være med, Lisbeth og Anne Mette kontakter Jonas.
Evt som vores børnearrangement.

Evt. arrangement med Sarah Smed, forsorgsmuseet, Svendborg som efterårstilbuddet- Birgitte
kontakter.
Sommertur? Evt Kerteminde, Middelfart

Andet:
Plan for ”Det lille bibliotek”: Hallen vil gerne have biblioteket stående. Vil gerne have en
hængende hvid bogkasse. Lisbeth arbejder videre med det sammen med Katrine.
Kontakt til ny Biblioteksleder: Lisbeth tager kontakt igen til Birte Mogensen mhp hendes deltagelse
i generalforsamlingen
Hjemmesiden: Mangler der et historisk overblik om foreningen til hjemmesiden? – Lisbeth laver et
oplæg i samarbejde med Marianne.
Nyhedsbreve på opslagstavlen:
Søge fonde ved Birthe og Birgitte… §18 midler, Marius Pedersens fond.

Eventuelt:

Næste møde: evt. onsdag d 1/4-20 hos Lisbeth.

