
Dagsorden bestyrelsesmøde med biblovenner tirsdag d. 13. december kl. 19 hos Lisbeth.
(husk rødvin, AnneMette O. og husk pølse eller ost, Lisbeth køber brød smør og kiks)

Afbud fra Susanne

Punkt 1: næste arrangement? Bæredygtighed? Vi håber at Birthe har fundet ud af noget med Birthe Vigum? 
Dato?

Birthe tager kontakt til Birthe Vingum. AnneMette O. Hjælper med eventuel tilrettelæggelse.

Er der andre forslag til arrangementer?

Lisbeth har spurgt i Lokalhistorisk forening, men ikke fået svar.

Strikke arrangement – strik som terapi.
Biblioteket stiller alle strikket-her frem.
Strikkefestival

- Lisbeth og Annemette tænker/arbejder videre.
- Annemette har skrevet mail til Anne Kirketerp med spørgsmål til pris for foredrag.

Dyreinternat.

Andre forslag til ideer?

Punkt 2: Evaluering af aflyst Foredrag 1. November med dansk flygtningehjælp ved Birgitte og AMSO
- Ærgerligt det måtte aflyses. Det har været reklameret ok, men hvad er det så der går galt.
- Det har muligvis været en forkert dato pga. at der var et andet arrangement dagen før. Er Bib 

vennerne for gamle til at skulle til arrangement to aftner i træk?
- Der er mange tilbud, mange arrangementer.
- Alle andre planlagte arrangementer har været en succes, så det skal vi ikke lade os slå ud af.

Lisbeth har efterfølgende været derned hos Helene (Dansk Flygtningehjælp)og aflevere spil mm. 

Punkt 3: Drøftelse af, om vi skal satse på voksne eller børn (som bib. Jo er dygtige til) 
- Hvis vi ikke laver noget for børn får vi heller ikke så nemt kontakt til børnefamilier.

AnneMette O. Og Susanne skal læse højt for børn på biblioteket.

Vi kan gøre os synlige ved at være bakke op omkring bibliotekets arrangementer. 
Vi er gode til at lave de lokale arrangementer.

Kan vi bruge FB vi hjælper hinanden i Årslev -gruppen. Kan vi spørge folk, hvad de gerne vil vide mere om? 
Hvilke foredrag/arrangementer kunne de tænke sig?

Vi vil satse på voksne og så bakke op omkring bibliotekets børnearrangementer ved at tilbyde hjælp. 
Lisbeth skriver til Mai at det er det vi har besluttet.

Satser vi på Årslyd eller Familie-kultur-dagen... 



Vi satserne Årslyd da det er bibliotekets arrangement, så det skal vi da selvfølgelig bakke op omkring.
Hvis der laves en foreningsdag bør vi vise fanen der også.

Punkt 4: Generalforsamling:
på valg til bestyrelsen er: Birthe, Birgitte, Lisbeth 
Katrine (genvalgt til suppl. 2022) – ikke på valg

Birthe stille ikke op igen. 
Birgitte og Lisbeth stiller op igen.

På valg til suppleanter er: Susanne og Annemette A. Overvej om i vil vælges igen – det håber jeg meget.
Susanne vil gerne fortsætte.
Annemette A. Vil også gerne fortsætte, om det er som suppleant eller bestyrelsesmedlem er ikke vigtigt.

Lisbeth spørger Lone om hun vil være med. 
Hvem kan spørges: Ine Kobbelgaard, Ruth???

Bog-banko? Hvem vil indkøbe bøger? Engang i februar eller marts.  Katrine og Birgitte indkøber bøger.

Dato for GF 2023 fastlægges. – 30. Marts kl. 

Punkt 6: Hvordan får vi nye medlemmer? 
- Skal vi i virkeligheden bare være glade for de medlemmer vi har? 
- Vi må være tålmodige og håbe på at det på et tidspunkt vender.

Punkt 7: datoer for næste møde. – mandag den 20. Feb.kl. 19. Hos AnneMette O.

Eventuelt: opslagstavle – ryd endelig op når I kommer forbi!

Januar – nyhedsbrev med ny opkrævning kommer først i januar.


