
Referat af Virtuelt Bestyrelsesmøde i Biblovennerne torsdag d. 17/12-20 kl.
19 – dagsorden:

1. Evaluering af Sara Smed foredraget. Positiv tilbagemelding fra alle der
deltog. Kan evt. gentages om et par år. Eller måske noget om problemer i
Grønland?

2. Er der styr på dokumenter til banken v. AnneMette. AnneMette tager
kontakt til dem der mangler.

3. Højskolesangbøger v. Birthe. Afventer indkøb ved Biblioteket. Skilte og
klistermærker udenpå kufferterne og i hver sangbog ”sponsoreret af
Bibliotekets Venner” , udarbejdes.

4. Sangarrangement 8/4? Kirkeladen? v. Marianne og Birthe. Nej ikke
sammen. Kirken vil lave sit eget arragement så vi laver vores eget. Vores
fokus evt. på nye sange/ Rasmus Borrings. Birthe vil prøve at få en aftale i
stand i slutningen af Maj / i uge 21 måske, måske på Polymeren?

5. Generalforsamling 25/2 2021 v. Lisbeth - alternativ dato i Maj findes. Vi
aftaler straks onsdag d. 5/5-21. Måske udendørs eller på Polymeren?
Forrige kalenderårs regnskab. Husk medlemmernes gode ideer?

6. Bytte-bog-cafe i foråret? - vi finder en dato. Senere når vi må være på
biblioteket.

7. Læseklubben - nye titler v. Susanne. Alle mødegange på Onsdage: 17/2-
Benjamin Jacobsen: Glade dage i Kronprinsessegade, 24/3-
Smaragdsliberen, 28/4. Hyggelig læseklub, omkring 8 faste medlemmer.

8. Efterårsarrangementer - hvad skal vi finde på og hvem tager teten?
Fortællinger på vandring Møllehøj rundt, både børn og voksne på:
Biblioteket, Møllehøj, Ringstedgård, Husmandsstedet, Evt. Agnete Bjørn
(Susanne), Mai på Biblioteket, evt. Bent Bjerring, evt. Søren Slumstrup, evt.
Bo Staal, evt. Odense fortællekreds, evt. Spektaklet (AnneMette), evt. Mona
i August måned. Målet er den gode fortælling, hop på og af. Lisbeth tager
kontakt til Mai Villadsen. Foredrag til Vinter om Grønland eller
dyreinternater.

9. Nyhedsbrev omkring nytår v. Lisbeth: Nytårshilsen 1. Januar:
Kontingentopkrævning, primo Januar. Mange ideer vi håber at kunne føre ud
i livet. Nævne Sara Smed, evt. fotos på, generalforsamling 5/5 lidt
anderledes.

10. Medlemslister? v. AnneMette og Lisbeth. Vi opdaterer dem løbende.
11. Eventuelt? ikke noget. Men vi har haft et rigtigt hyggeligt møde.
12.  Næste møde onsdag d. 17. Marts kl. 19 hos Lisbeth


