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1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen
Formanden bød velkommen til brugerne og til Brugerrådets forårsmøde, hvor han også
kort fortalte om alt det samarbejde, der finder sted allerede i Samrådet.
Christian Jürgensen gav derefter ordet til brugerrådsrepræsentant Gertrud Termansen.

2. Orientering ved repræsentant for brugerne, Gertrud Termansen
Gertrud Termansen orienterede om temaer på de to møder, der har været i bestyrelsen
siden forrige brugerrådsmøde i efteråret 2018. Det drejer sig f.eks. om
parkeringssituationen i bibliotekets parkeringskælder, hvor der er taget initiativ til
parkeringsbom og en ”lysregulering” ved indgangen til p-kælderen, der viser om der er
ledige pladser (grøn) eller om alle pladser er optaget (rød). Kode til bommen hentes i
bibliotekets Information.
Gertrud fortalte endvidere at personalet havde taget initiativ til oprettelse af et
miljøudvalg, der skal se på mulige tiltag på området.
Markeringen af 100 året for genforeningen har også været på bestyrelsesmødet med
information om at biblioteket f.eks. bidrager med film til Danmarkshistorien.dk,
konferencer og udstilling, ligesom der også skrives på en SSF jubilæumsbog.
Gertrud fortalte videre om at danskkurser også har været et emne på bestyrelsesmøder
idet der er lavet en samlet overblik over danskkursustilbuddet i mindretallet.
Situationerne omkring Fælleslandboforeningen og Christianslyst har også været drøftet
i bestyrelsen, - her kunne Christian Jürgensen supplere at SdU har orienteret om at
drøftelserne omkring Christianlyst er afsluttet.
Gertrud var også inde omkring bibliotekets aktiviteter som f.eks. de store fester
fastelavn og julefest med over 250 deltagere, Findus-lørdag, strikkefestival og foredrag.
Fremtidens bibliotek og biblioteksopgaver har også optaget bestyrelsen, der naturligvis
følger med i planerne for by/havneudvikling. Hertil hører også snakken om evt.
dansk/tysk fælles bibliotek under samme tag, som Flensborg Avis har taget op i relation
til Slesvig.
Der fulgte en god dialog i blandt brugerrådets deltager om fordele og ved at have et
dansk og et tysk bibliotek i samme bygning – i f.eks. relation til sprog og arrangementer.
Også helt konkrete forskelle i tilgangen og forståelsen af bibliotekstilbuddet blev drøftet.

Modsat Danmark er de tyske kommuner ikke forpligtet til at betale til de offentlige
biblioteker ligesom der også er brugerbetaling for voksne forklarede bibliotekschef Jens
M. Henriksen, der også fortalte om et uformelt møde med SSW i Slesvig, hvor tysk og
dansk bibliotek på samme matrikel havde været på dagsordenen.
Der blev taget initiativ til møde, hvor ideer til fælles aktiviteter på biblioteket i Slesvig
kan drøftes; der er gode faciliteter, også til møder udenfor åbningstid.
3. Nyt fra bibliotekets ledelse – og om aktuelle aktiviteter
Biblioteket er nu næsten på plads med parkeringen, som Gertrud Termansen også
fortalte. Brugerne kan allerede udefra se om der er ledige p-pladser, og det er en stor
fordel.
Flere af bibliotekets ansatte cykler på arbejde og cykelskuret er efterhånden for lille om
sommeren. Skuret bliver flyttet og det giver samtidig en bedre udnyttelse af garagen
med et par p-pladser yderligere til brugerne.
Biblioteket har sat (et nødvendigt) udbudsarbejde i gang mhp to nye bogbusser i løbet
af 2020/2021.
Revisionen har gennemgået regnskabet uden bemærkninger.
På forrige møde i Brugerrådet var der ønske om, at biblioteket arrangerede en tur til
Krimimessen i Horsens og dette er nu et tilbud i arrangementskataloget. Der er god
interesse og over 20 brugere kører med bus fra Flensborg til Horsens lørdag 6.4.19.
10. maj vil der blive afholdt en personaledag med en række faglige, sociale og kulturelle
indslag for at ryste alle medarbejdere sammen samt give tid til fokus på ideer til nye
tilbud og udviklingsmuligheder. Biblioteket er derfor lukket denne dag.
4. Biblioteket, læsning og digitale tilbud
Anni Søndergaard orienterede om bibliotekets mange læse-tiltag og tilbud.
F.eks. har biblioteket sammen med DSfS i marts gennemført den nationale konkurrence
’Stormester i oplæsning’ hvor over 160 elever fra 5. klasse hørte 8 af deres kammerater
dyste om titlen.
Sprogsporet.dk er et nyt sprog-tilbud til børnehavebørn, udviklet af de danske
biblioteket i samarbejde med fagfolk og en forsker. DCB og DSfS samarbejder med 4
børnehaver, men flere kan sidenhen komme til.
To børnebibliotekarer har været ude på mange skoler og holdt booktalks og inspireret
mange elever til yderligere læsning og tager en runde mere i foråret.
Sydslesvigske skoler har lige haft besøg af forfatterne bag de sydslesvigske
børnebøger; 600 elever har truffet forfatterne til en snak om bøger, skrivning, tegning
samt om identitet og historie.
Biblioteket servicerer mange læsekredse (f.eks. krimi-læseklub, Læs Nordisk, Klassiker
-læseklub) og afholder årligt den store litteraturfestival Ord fra Nord. Festivallen finder
sted i oktober og byder på 4 store navne.
Og så er der selvfølgelig talrige forfatterarrangementer og ’Biblioteket anbefaler”.
Biblioteket vil i den kommende tid gøre yderligere PR for alle de digitale ressourcer, der
findes på hjemmesiden, - nogle bliver meget anvendt som f.eks. eReolen.dk og
Bibliotek.dk, men der ligger talrige gode sider, som kendes af for få.

5. Ideer til kommende resultataftale
Biblioteket skal hvert år forny sin resultataftale med Sydslesvigudvalget, og efterlyste på
mødet ideer til nye tiltag. Der fulgte en drøftelse af hvad man kan gøre for gruppen af
børn/unge, der ikke har lyst til at læse.
Måske nogle unge ”seje” forfattere kunne skubbe til læselysten eller læseklubber.
Biblioteket vil gå i gang med at producere podcasts, et populært medie som bliver
spændende at kunne tilbyde.

6. Evt.
Jens M. Henriksen spurgte til brugernes holdning i forhold til at have to arrangementer i
forlængelse af hinanden, som f.eks. dagens brugerrådsmøde med efterfølgende
foredrag af Knud Romer. Brugerne gav udtryk for at det var helt ok og en god idé, så
længe aktiviteterne ikke ligger på samme tidspunkt.

