
Dagsorden bestyrelsesmøde med biblovenner d. 13. Oktober kl. 16 i Orangeriet.

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

Punkt 1: Samarbejde med biblioteket:
Mai har skrevet et brev til Lisbeth 
Forventningsafstemning - 
Hvordan udveksles information? - Mais rolle som kontaktperson synes hun fungerer godt. Vi synes 
gensidigt at det fungerer fint med mail frem og tilbage.
Hvordan ønsker i, vi støtter jer? – Mai/biblioteket ønsker den støtte der er muligt for os. Rart med en 
velvilje rette mod arrangementer.
Årslyd igen eller andre arrangementer? (fælles børnearr.?) – børnearrangementer er tit lidt dyre så det kan 
være en fordel med et samarbejde. 
Bib har fået grønt lys til at gentage Årslyd denne gang I juni eller september  - vi melder tilbage at vi gerne 
vil deltage, men opfordre til at der gøres lidt mere ved PR. Vi vil gerne opfordre til at vi får datoen meldt ud 
så tidligt som muligt lige så snart de ved det. Vi vil gerne lægge vores energi som hjælpere.
Bibliotekar Katrine kan evt være behjælpelig med at snakke om børnearrangementer.

- Vi skal i det hele taget have en snak omkring om vi vil/kan arrangere børnearrangementer, 
biblioteket laver mange fine tilbud, så måske skal de gøre det og vi skal koncentrere os om 
voksenarrangementer.

- Er vi bedst til voksne eller børn???

Skal vi fremadrette koncentrere os om Familiekulturedagen på Polymeren eller Årslyd?
Der er mest stemning for at vi vælger Årslyd hvor vi skal lægge vores energi.

Når vi møder op til de forskellige arrangementer er det en fin mulighed for at vise fanen. 
Det er mest oplagt at vi støtter op om Årslyd som er bibliotekets arrangement. 

Punkt 3: Evaluering af bytte-bog-cafe. – KÆMPE succes  der kom rigtig mange mennesker. Både gamle 
kendinge men også flere nye ansigter.
Var det en fordel at annonceringen kom lidt sent? Eller skal vi invitere og så sende en reminder ud lidt tæt 
på arrangementer?
Birgitte sender billeder til Katrine så de kan blive lagt op på Biblo venner FB

Punkt 4: Samarbejde med Polymeren?
- Skal vi have en kontaktperson? Det venter vi med at beslutte indtil vi har valgt om vi hører til 

sammen med Årslyd eller med Familiekulturdagen.

Punkt 5: Foredrag 1. November (ny dato kommer) med dansk flygtningehjælp ved Birgitte og AMSO. 
Hvor langt er vi? – Birgitte har kontakt med Helene Jacobsen fra Dansk Flygtningehjælp. Mangler at få de 
sidste aftaler på plads.
Forplejning? – pris 10 kr. for kaffe og kage. 
AnneMette laver småkager, Susanne og Birgitte bager også kage. Evt. Også Annemette hvis er er behov for 
mere.



Plakat og PR? – Vi kommer med respons på Birgittes plakat og der rettes til. Katrine får plakaten og sender 
til avisen.
Skal vi have tilmelding? – fri entre, men vi vil gerne have tilmelding på Place2book, så vi ved hvor mange 
der dukker op. Sidste tilmelding 11/11. 
AnneMette tjekker med Mai om biblioteket er ledigt og aftale i forhold til Place2book.

Ny dato 15.november.

Punkt 6: Hvordan får vi nye medlemmer?
- Lisbeth er blevet opfordret til at skrive et indlæg omkring ildsjæle i Årslev. Hun skriver ud fra eget 

synspunkt.
- Hvordan kan vi få fat i yngre mennesker, børnefamilier osv. 

I forhold til betaling af diverse kan AnneMette fremadrette oprette en box på mobilpay til at modtage 
betaling for eksempelvis kaffe til arrangementer, kontingent ell.lign.

Punkt 7: datoer for generalforsamling og næste møde. Eventuelt

Punkt 8: Birthe har du mon hørt mere fra Birthe Vingum i forhold til bæredygtig oplæg? 

Nyt møde: Den 13. Dec. Kl. 19 – hos Lisbeth. Husk ost, pølse eller lign. Lisbeth køber kiks og brød. 

Punkt til næste møde: drøftelse om vi er bedst til at arrangere børne eller voksen arrangementer, skal vi 
begge dele?
        


