
Bestyrelsesmøde i bibliotekets venner 1/9 kl. 19 hos Katrine, Skovvænget 4. 

Tilstede: Lisbeth, Susanne, Birgitte, Birthe, Katrine, Anne Mette og Annemette.

1: Valg af referent. – Annemette 

2: Hvordan har vi det – der har været meget bud efter os, hvordan står det til med ressourcer? 
Der er blevet spurgt meget efter os? – Fundraising/Sponsor, 
arrangement på Polymeren/årslyd, 
vil vi dele goodiebag ud?

- Bliver det for meget spørger Lisbeth?  Aftalen er at Lisbeth sender videre når der kommer en 
forespørgsel, det er fint der er bud efter os og vi må selv vælge til og fra.
Skal kommunikationen omkring dette evt. flyttes til FB, men det er nok alligevel bedre at vi 
får den oprindelige mail med alle informationer sendt ud.
Det er vigtigt at Lisbeth bare sender videre og ikke føler sig forpligtet til at forholde sig til det. 

3: Evaluering af Medlemsturen 2/6: hvorfor kom der så få? Drøftes.
Anne Mette O., Birgitte, Birthe og Lisbeth, plus to medlemmer. Det var annonceret men 
ingen ønskede at deltage. Oprindeligt var turen også tænkt som en tur for os, så egentlig var 
det måske ok at der ikke dukkede flere op. 
Det overvejes om vi skal se andre lignende biblioteker. Det var interessant at se forskellige 
løsninger. 

Overvejelser omkring nyt bibliotek – Broby mangler noget for de mindre børn. Hyggelig 
indbydende indgangsparti.
Vigtigt at involvere brugerne inden der indrettes.
Ingen kender tidsperspektivet i hvornår der skal bygges et eventuelt nyt bibliotek.

4: Økonomi: Anne Mette orienterer. Ingen nye medlemmer. Pengene står nu på Anne Mettes konto.
6880 2388535
Kontonr. Står på opslagstavlen på bib.
Der står 3837,21 kr. på kontoen lige nu.
CVR nummer er nu opsagt. Tilknyttede E-boks bør også forsvinde. 

5: Evaluere ÅrsLyd: de der deltog fortæller. Birgitte, Susanne og Lisbeth deltog.
Det var lavet SÅ hyggeligt, fint arrangement, men alt for få deltagere.  I alt mener biblioteket 
at der har været omkring 400. Biblioteket var fint tilfreds med antal besøgende.
Bisse – var for lidt besøgt.
Biblioteket var meget tilfreds.
Er det for lidt reklameret?  Er det for kedelig plakat? 
Op til arrangementet har det været i avisen men ikke noget efterfølgende.

6: Nye foldere skal laves: Hvem har overskud, Katrine og Lisbeth? 
Hvem vil overtage for Lisbeth? 



Lisbeth sender til Katrine og Annemette der hurtigst muligt får lavet ny brochure til 
kopiering.
Vigtigt med nyt konto nummer i brochuren.
6880 2388535

Enkelt billeder sender Lisbeth til Birthe for at det kan blive ændret på hjemmesiden.

7: Kommende arrangementer:
Bytte-bog-café:
•  Næste gang bliver søndag 9. oktober kl. 14-16 Læseklub: Birgitte tjekker op om der er ny 

dato på plakaten. Lisbeth skriver det i nyhedsbrevet.

• Susanne sender bogliste til Lisbeth og Birgitte. Birgitte laver en plakat – er lavet, Susanne hænger op i 
morgen på biblioteket.

Sommerudflugt for bestyrelsen:
• Galleri Galschiøt og Stige Ø d. 18. Sept. Hvornår mødes vi? Hvem deltager? Hvem kører? Forplejning?
Birgitte, Birthe, Katrine, Anne Mette, Annemette, Lisbeth. Susanne er måske alt efter flyttestatus.
Vi mødes KL. 10 på biblioteket - gåtur på Stigeø, Galschiøt kl. 12. Medbring egen madpakke og drikkelse. 
Kaffe på Storms Pakhus.
Anne Mette og Birthe tilbyder kørsel.

Børnearrangement? – skal vi have det? – Vi skal overveje at lave et til foråret og evt lavet en aftale med Lise 
fra Spektaklet. Det er for tidligt nu at snakke med hende om noget så langt frem i tiden så vi venter.

Foredrag med Dansk Flygtningehjælp 1. Nov. Kl. 19:
• Birgitte og AMO haft møde med kontaktperson for Faaborg-Midtfyn: Vil kunne fortælle om dansk 
flygtningepolitik og dermed de vilkår, som de har at arbejde under. Kunne det give mening at en flygtning 
deltager? Måske kan de hverve nye frivillige på sådan en aften.
• Må ikke modtage honorar, men gerne indsamling til organisationen. Kan også bruge spil eller andet til 
deres værested i Ringe. 

Vi kan evt. tilbyde at sælge kaffe og kage, overskuddet går til værestedet i Ringe.
Hvad mangler vi? Forplejning, Plakat og PR? – skal vi snakke om igen på mødet den 13/10.

Foredrag sammen med Lokalhistorisk Forening (se mail Lisbeth videresendte 14/4):
Tommy Flugt, forfatter som er opvokset i Sdr. Nærå, se mere om ham på hjemmesiden: auroraordhaven.dk

- Står stadig som en måske ????

Birthe Vingum – hun har henvendt sig flere gange, evt. oplæg omkring bæredygtigt landbrugs fællesskab. 
Bæredygtig landsby. Vi skal finde en form på et eventuelt foredrag fra hendes side. Evt til næste 
forår/sommer.
Birthe (bib venner) kontakter hende og forhører sig.
Måske de to kan lave noget sammen – Birthe (Bib venner) har stor faglig viden som hun vil kunne gøre brug 
af.
En mulig overskrift kunne være noget i retning af “hvad kan du bidrage med i forhold til et bæredygtigt 
lokalmiljø?”

 . Hvad siger i til foredrag vinter 23? - 



Frivillighedens dag? – Birgitte snakkede med Anne Bejlegaard om det og hun vidste intet om det. Til 
gengæld har Anne B. Nævnt bib.venner i andre sammenhænge. Eks. Sport og kulturdag den 24/9 og Fynsk 
Folkemøde 21/9 -  begge ting er dog med alt for kort varsel så vi kan ikke deltage. Hvis vi næste år bliver 
spurgt i bedre tid kan det være vi kan være behjælpelige.

 8: Næste nyhedsbrev: Hvad skal med og hvornår skal det sendes ud?
Udsendes ca. 1/10 – Der nævnes Byttebog cafe samt arrangementet den 1/11 med Dansk 
Flygtingehjælp.

9: Møde med Mai fra biblioteket? – ikke nødvendigt, men vi invitere hende til at kigge forbi på vores næste 
møde.

10: Næste møde – på Biblioteket den 13/10 kl. 16 – Lisbeth invitere Mai. Og beder Mai booke lokalet.

11: Eventuelt – på næste møde skal vi evt. snakke om kommende generalforsamling til marts 2023.
  

Tak for i aften og tak for dejlig kage  


