Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Bibliotekets Venner Årslev d.
25/5- 2021, hos Lisbeth kl. 19.

Generalforsamlingen evalueredes hurtigt, enighed om en fin eftermiddag. Vi er tilfredse med at
der kom 6 medlemmer, udover os fra bestyrelsen og bibliotekspersonalet, da det både regnede og
var koldt at være udendørs.
Velkommen til Annemette Alban i bestyrelsen. Vi præsenterer os selv for hinanden og bestyrelseslisten rettes til og der tages fotos.
Formanden orienterer om planerne for den nye bydel og det af kommunen budget-vedtagne
projekt. Biblioteket er slet ikke med endnu. Vi ser på pjecen og det meget klejne kort, hvor
biblioteket er tegnet ind. Enighed om, at vi afventer begivenhedernes gang - vores bibliotek ligger
jo godt på Kirkebakken. Der tales om muligheden for et medlems-arrangement til det
pædagogiske læringscenter i Nr. Broby.
Vi taler også om en mail fra Mai Villadsen (bibliotekar) om, at det måske i efteråret bliver muligt at
afholde bytte-bog-cafe på biblioteket, dato aftales på næste møde.

Sangaften 2/6- 2021 på Polymeren:
Dem der kan, mødes kl. 18, der skal planlægges poster og overvejes endnu engang, hvordan vi
griber det corona-venligt an. Blomster og stole arrangeres.
1. post bliver foran indgangen: hvor der skal holdes kø, bydes velkommen, ses Corona-pas og
krydses af på listen fra place2book: Lisbeth, Birgitte og Susanne?
2. post bliver ved døren til store sal, her skal der sprittes hænder og tages en vandflaske:
AnneMette?
3. post anvisning af pladser i lokalet: stole skubbes sammen når der kommer par (sangbøger ligger
klar på stolene): Birthe og Kathrine og måske Annemette. Når folk har taget plads, må de tage
mundbind af.
(der står ”?” efter nogle af jer og det er, fordi det er et forslag fra undertegnede).

Praktisk:
Vi skal gøre toiletterne rene både før og efter arrangementet, Lisbeth tager med til dette + pjecer.
AnneMette skaffer vand /snaks? Hun tager også sprit/ mundbind med.
Susanne medbringer 30 højskolesangbøger fra Valgmenigheden.
Birgitte tager vores 20 bøger med fra biblioteket. Måske også lister fra Place2book?

Alle husker at tage en conona-test inden, tage navneskilte på og evt. blomster med (husk vase).

Næste møde: 31/8 kl. 19 i Orangeriet eller hos Birgitte.
Husk sommer-udflugten d. 27/6 i Sybergland - vi afventer programmet med spænding…

