
Referat Biblo venner møde den 26/4 21. 
1 – Generalforsamling 6/5 kl 17.00
Kommer til at være udendørs på bibliotekets parkeringsplads. 
Birthe Mogensen biblioteks leder kommer, og vi vil bede hende give et indblik i hvordan det går i 
biblioteksvæsnet i Faaborg/Midtfyn. 
Catrine sætter det op på Facebook og ”vi hjælper hinanden i Årslev” – husk at vi godt kan få nye 
medlemmer på aftenen. 
Susanne sørger for kaffe, the og mælk
AnneMette bager småkager
Katrine og Lisbeth bager muffins.
Birgitte tager dug med. 
Vi pakker alle bøgerne ind, og hver gæst får en bog – hvis der er for mange trækker vi lov. 
Ved regn afkortes mødet. 
Vi synger ”kom maj du søde milde” – kopieres bagpå regnskabet. 

2 – Bytte/Bog cafe. Der kommer en melding fra Biblioteket når vi må  komme på bib igen – bliver 
først efter sommerferien.                
3 – Læseklubben.  Venter til efter sommer. 

4 – Lodtrækning foregår mandag 3/5 – foretages af Lisbeth og Anne Mette. 
Vinderen offentliggøres på Facebook – sammen med reklame for generalforsamlingen. 

Ide`:  læg en boganmeldelse på vores Facebook side.  – alle kan lægge op, hvis vi har haft en god 
oplevelse. 

5 – Det lille bibliotek: 
Bogskabene ligger i hallen og venter på at blive sat op. Nu kan de efterhånden sættes op – Lisbeth 
og Katrine snakker med Michael fra hallen om at få dem sat op. 
Lisbeth, Katrine og AnneMette flytter bøger fra højhallen – og skifter nogle af dem ud. 

6 – Højskolesangbøger. 
Hvad gør vi med de gamle?:  – vi gemmer dem, og låner dem ud. Skal skiltes godt med at det er 
forskellige årgange. 

7 – Sangarrangement med Højskolesangbogen: 

8 – Sommertur – invitation følger

9 – Efterårsarrangement – vi satser på plan A – foredrag 28/10 kl 19 – 21.  
Lisbeth melder tilbage – vil gerne have lysbilleder og overhead. 
Vi vil gerne høre om visioner og interesser for området. 


