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Referat  
 

 
1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen  

 
Formanden bød velkommen til brugerne og gav ordet videre til brugernes repræsentant 
Gertrud Termansen, der indledningsvist præsenterede dagsordenen. 
 
Der blev spurgt til, hvordan man kontakter Brugerrådets repræsentant, og vi får 
etableret en mail mulighed via hjemmeside (og man kan naturligvis også maile til 
biblioteket og bede os videresende)  
 
 

2. Orientering ved Gertrud Termansen 
 

Gertrud Termansen fortalte om bestyrelsens arbejde, og hendes egen, personlige 
tilgang til dette, med blandt drøftelser omkring projektansøgninger i forbindelse med 
markering af 2020, projekter der er i værksat – f.eks. e-bøger om Sydslesvigs historie, 
børnebøger samt om projektet Oplev Sydslesvig, der administrativt flytter fra 
Skoleforeningen til Biblioteket. 
 
I bestyrelsen har der også været gode drøftelser om Mindretallenes Hus samt om 
udviklingsideer mhb. på fremtidig bibliotek, hvor der også er hentet inspiration fra det 
nye Multikulturhus på havnen i Sønderborg, som bestyrelsen besøgte på ét af de to 
møder der har været afviklet siden forrige møde i Brugerrådet. Der fulgte en god 
drøftelse af ideer, muligheder og ønsker til både placering, indhold og p-pladser. 
 
 

3. Nyt fra bibliotekets ledelse   
 
Jens Henriksen orienterede om proces med nye bogbusser; de nuværende knirker og 
er ofte på værksted, hvilket ikke er underligt, de er 10 år gamle har kørt rigtig mange 
kilometer på landevejene. En arbejdsgruppe ser på de fremtidige busser med øje for 
digital udvikling, målgrupper, fleksibilitet m.m. der blandt andet betyder, at der også ses 
på muligheden for to forskellige busser (og ikke som nu, hvor vores to busser er ens). 
 
Ligeledes en orientering om det nye bibliotekssystem Cicero, som alle biblioteker i DK 
nu benytter sig af; der er fortsat nogle udfordringer men alt i alt tilfredshed. 
 
Bibliotekets mødelokaler bliver godt brugt, vi huser nu både Kvindeforeningen, SSW 
Ungdom, Nordisk Info (med det nye navn NISS) og Sydslesvigs danske Kunstforening. 
Biblioteket ser på en digital løsning med reklamesøjle (ved Marietrappen), der 
informerer om de foreninger, der er på biblioteket. 
Blå sal har fået isat en dør mod Marietrappen, en flugtvej, der samtidig er en 
kærkommen mulighed både for frisk luft til salen, men også for at gå ud på den lille 
terrasse for at strække benene. Det blev påtalt, at irriterende, hvis der mangler frisk luft.  
 



Jens Henriksen orienterede også om de konstante udfordringer med mangel på p-
pladser; der vil forsøgsvis i løbet af foråret blive indført en ordning, hvor der skal hentes 
en p-billet i bibliotekets Information ved parkering i garagen. Der er også andre tiltag, 
der ser nærmere på personalets parkering i garagen, samt på bibliotekets tjenestebiler. 
Der kom spændende forslag om et ”stempelkort” til cyklister: ved f.eks. 20 stempler 
(som fås i Informationen) får brugeren en bog/vin-gave. 
 
 

4. Aktuelle aktiviteter 
 
Anni Søndergaard fortalte om børnebiblioteket, har fået et nyt fortællerum – 
Stjernerummet-  og Billedbogsslangen; nu mangler bare et spise/hobbyhjørne, som 
kommer i løbet af 2018. 
Herefter tages fat på justeringer i Voksenbiblioteket, siddepladser, tidsskrifter, aviser, 
studiepladser m.m. En høj prioritering er at få højdejusterbare ”betjeningspladser” til 
personalet. En ny flot velkomstskranke i Informationen er installeret – til glæde for både 
brugere og personale.  
 
Også en orientering om infoskærme, der i løbet af det kommende år bliver opsat 
forskellige steder i bibliotekerne – skærmene er både til information om 
biblioteksmaterialer og til f.eks. velkomst til besøgsgrupper. 
 
Anni Søndergaard fortalte også om arbejdet med bibliotekets arrangementskatalog, der 
er en vigtig del af bibliotekets arbejde, om tema-samarbejde med Danmarks Radio og 
en række danske biblioteker samt om et nyt tiltag vedr. streaming af foredrag fra Aarhus 
Universitet. Dette sker i samarbejde med A.P. Møller Skole, CFU og SSF. Generelt 
laves alle arrangementer gerne i samarbejde med organisationer/foreninger. 
 
Derudover fortalte Anni om 3 nye børnebøger med sydslesvigske temaer som 
biblioteket og Forskningsafdelingen har udgivet i samarbejde med CFU og Jaruplund 
Højskole. Projektet er støttet af Sydslesvigudvalget. 
 

5. Ideer til resultataftale 2019 
... men også gerne generelle tanker og forslag. 
Meget gerne tilbud (gerne flere) om Jens Henriksens foredrag om ”Nyt fra/om 
Danmark”. 
Tilbud om fælles tur til Krimimessen, der finder sted i det gamle Statsfængsel i Horsens 
(i 2019 i starten af april). 
En præsentation i f.eks. avisen og på hjemmesiden af de foreninger, der har til huse i 
biblioteket. 
Lænestole på Trappen med udsigt til havnen.  

 
 

Evt.       
Brugerne fik de tre børnebøger med hjem og må meget gerne fortælle andre om 
bøgerne og projektet. 


