
Dagsorden 2/10 – 21  kl. 16 på biblioteket: 

Annemette referent  

Tilstede: Lisbeth, AnneMette, Birgitte, Birgit, Susanne, Annemette. 

Afbud fra Katrine. 

 

1.Fotos tages, husk at sætte frisuren inden.  

- Der er taget individuelle billeder samt et fællesbillede hvor Gertrud har gjort plads til at Katrine 

kan sættes ind. Katrine kontakter Gertrud for at lave aftale om at blive fotograferet.  

 

2. Det lille bibliotek 

- Birthe har lavet et fint opslag som hun hænger op ved siden af det lille bibliotek. Der er lig ept. 

rigtig mange både bøger og tegneserier så der er lidt for en hver smag. 

Vi sørger hver i sær for at kigge på genbrugspladsen i deres lille ”butik” om der er bøger der skal 

finde vej til det lille bibliotek. 

 

3. Opgradering af vores opslagstavle. 

- Lisbeth rydder lidt op på tavlen i ny og næ. 

Annemette laver et nyt skilt til tavlen, det bliver dog ikke lige med det samme. 

 

4. Medlemsliste og økonomi:  40 betalende husstande i 2021, det er for lidt ift. Bankgebyrer. 

Anne Mette orienterer. 



- Der er kommet nye og mange gebyrer i banken. Samlet set 1500 kr. pr. år går til gebyrer for 

netbank adgang, negativ rente osv. Svarende til 15 medlemmers kontingent. 

Banken anbefaler at flytte kontoen til egen konto da der derved spares en masse gebyrer. Anne 

Mette er ikke afvisende overfor den ide. Det besluttes at vi skal have kontakt til kommunen for at 

høre om de ikke har en jurist/frivillighedskonsulent der kan spørges til råds. Birgitte undersøger 

hvem Anne Mette skal kontakte på kommunen.  

Foreningen er pt. CVR registreret, men det kan måske vise sig at være en fordel at afmelde den 

registrering. Det burde ikke være noget problem. 

 

5. Hvordan bliver vi flere medlemmer? 

- Kan vi skabe mere synlighed på biblioteket ved at vores foldere placeres på udlånsbordet? 

- Kan der evt. trykkes bogmærker/postkort som nemt kan snuppes med når man bibber bøgerne 

ind? Birgitte forhører sig hos Mai. 

- Kan vi få information ud til tilflyttere via lokalrådet?  Lisbeth kontakter Marlene Bertelsen fra 

lokalrådet. 

Obs på at hvis man ikke betaler kontingent ryger man ud af listen. 

 

6. Evaluering af foredraget i torsdags. 

- Super fint og spændende foredrag. Folk var begejstrede og spurgte interesseret undervejs. Fint 

fremmøde. 33 tilmeldte plus os selv = 38.  Max. var sat til 40 hvilket vi skal huske er max når vi skal 



kunne være i Orangeriet. Lokalet siger max 50, men med plads til foredragsholder vurdere vi at det 

ikke er muligt med mere end ca. 40 personer. 

Vi skal huske at låne en nøgle til vinduerne, så vi har mulighed for at lufte ud undervejs. 

Skal vi fremadrettet koordinere hvem der bager hvilke kager? 

Pga. den meget fine omtale/reklame i avisen forud for arrangementet vurderer vi at der i denne 

omgang ikke skal skrives noget til avisen efterfølgende. Dog kan vi fremadrettet prøve at være 

opmærksomme på at et arrangement også kan omtales i ”Det Sker” listen. 

Vigtigt at holde fast i at ikke-medlemmer betaler for arrangementet. 

De deltagende der har booket billetter svarer at de har hørt om arrangementet via familie/venner 

eller fra avisen. 

- Anne Mette aftaler selv med Mai i forhold til at få pengene overført til Bib.venner kontoen. 

 

7. Kommende arrangementer, har Anne Mette eller Kathrine mon fundet ud af noget for børn 

eller med fortællere?  

- Katrine har et forslag om lidt uhyggelige fortællinger om Møllehøj ved Bo Bomuld. Er han mon 

lidt dyr? Det kan undersøges. 

- Evt. et fælles Halloween arrangement sammen med Biblioteket. Et familiearrangement. 

Fortælling evt. ved Mai eller Ole præst. Udskæring af græskar.  Lisbeth, Birthe, AnneMette og 

Susanne laver aftale med Mai om at lave brainstorm omkring mulighederne med et sådant 

arrangement. 



- Fortæller fra Davinde – Annemette undersøger nærmere hvem og evt. pris. 

- Birgitte har et fint forslag om et foredrag om indvandrer i området, Hvordan er det at flytte til 

byen som indvandrer?  Birgitte skaber kontakt til en formidler fra Røde kors. Beder om hjælp til 

evt. nærmere organisering af et eventuelt arrangement. 

 

Husk at sige det højt hvis der dukker der andre gode ideer op  :-D 

 

Forårstur for medlemmer til Nr. Broby Bibliotek/ Pontoppidanskolen. 

Nye møder:  12/1 – 22 – kl. 19 hos Annemette på Hudevad byvej 28. 

 22/2 – 22  Generalforsamling 

 

Punkter til kommende møde: navneskilte og FB siden. 

 


