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Referat  
 

 
1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen  

 
Formanden bød velkommen til brugerne og til Brugerrådets efterårsmøde, - og gav 
derefter ordet til brugerrådsrepræsentant Gertrud Termansen. 

 
  

2. Orientering ved repræsentant for brugerne, Gertrud Termansen 
 

Gertrud Termansen fortalte om bestyrelsens arbejde; der har siden forrige møde i 
Brugerrådet været 3 møder i bestyrelsen og emnerne på møderne har f.eks. været 
budget, regnskab og resultataftaler, men også spændende drøftelser om bibliotekets 
udvikling og fremtid, hvor også samarbejdspartnere og organisationer i Sydslesvig er 
inddraget ligesom biblioteket også ønsker at involvere brugerne via f.eks. fokusgrupper. 
Vedr. resultataftaler, se mere https://www.dcbib.dk/om-biblioteket/foreningen/resultataftaler 

 
Gertrud Termansen fortalte også om konkrete biblioteksaktiviteter, der har været 
orienteret om på møderne, f.eks. den store litteraturfestival, de tre sydslesvigske 
børnebøger og nye udgivelser som Sønderjylland-Schleswig Kolonial og Karl Otto 
Meyer-bogen. Også projekter omkring 2020 har været på dagsordenen sammen med 
Oplev Sydslesvig- projektet og parkeringssituationen.  

Vedr. projekter 2020, se mere https://genforeningen2020.dk/ 

 
Gertrud Termansen synes bestyrelsesarbejdet fortsat er meget spændende og roste 
biblioteket for altid at sørge godt for sine gæster. 
 

3. Nyt fra bibliotekets ledelse – herunder aktuelle aktiviteter. 
 
Jens M. Henriksen supplerede kort om, at der fortsat kun er indledende overvejelser i 
forhold til anden placering, det kræver jo også dialog med byen, og her har vi i øvirgt 
meddelt, at vi ikke ser et fælles dansk-tysk bibliotek som muligt.  
 
Jens orienterede yderligere om parkeringssituationen, hvor der nu er skabt ekstra 
pladser idet Aktivitetshuset trailer og redskaber/materialer er flyttet. Biblioteket vil sætte 
en bom op ved indkørsel til biblioteket og en lampe, der fortæller om der er plads eller 
ej. Bomben får en kode, der kan hentes i Informationen. 
 
Oplev Sydslesvig-projektet har fået ny koordinator, der allerede har præsenteret 
udviklingsplan for sitet, der blandt andet skal være en hjælp i planlægning af ture for 
skoler, grupper m.m. til gode og relevante oplevelser i Sydslesvig. Som turisme-opgave  
ligger projektet fint i forlængelse af bibliotekets øvrige opgaver.  
 
Streaming-foredrag er nye tiltag i bibliotekets arrangementskatalog; foredragene, der 
foregår på Aarhus Universitet er blevet rigtig godt modtaget og biblioteket har også 4 af 
disse foredrag i forårets katalog. 

https://www.dcbib.dk/om-biblioteket/foreningen/resultataftaler
https://genforeningen2020.dk/


 
Biblioteket fortsætter med lidt nyindretning i voksenudlånet for at skabe flere 
siddepladser, blandet andet flyttes publikumspc’erne, tidsskrifterne får også ny 
placering og der indrettes et ”Nordisk hjørne”. 
 
I forbindelse med nyindretning i voksenudlånet kom der opfordring til at placere 
publikumspc’erne i roligt område, hvilket vi vil forsøge mest muligt.  
 
Nyt er også digitale skærme i udlånet, der reklamerer for f.eks. arrangementer og 
eReolen.dk. 
Anni Søndergaard fortalte om biblioteksapp’en – Biblioteket - som kan hentes i app 
store, og som på en meget overskuelig måde giver mulighed for at reservere og tjek af 
lånerstatus og ikke mindst er appen meget let at søge i, og blive inspireret af. 
 
Også orientering om det nuværende flotte arrangementskatalog, hvor forårets katalog 
nok vil være lidt mindre omfattende. Biblioteket lægger her bl.a. vægt på læseinspiration 
for børn og tilbyder i januar/februar, at børn kan deltage i konkurrence ”Vinterbogen”, - 
der er en pendant til læseaktiviteten Sommerbogen. Også programmeringstilbuddet for 
børn, der var en succes, gentages i 2019. 
 
I 2019 vil biblioteket tilbyde et par ture ud af huset – f.eks. en tur til Krimimessen i 
Horsens (på opfordring af brugerrådsdeltager) og en tur til Horsens Kunstmuseum for at 
se Ib Braases Atelier mellem grænsen og dens nye placering foran museet. 
 
Bogbussen deltager på Rådhuspladsen 15. juni i fejring af 800 års jubilæet for 
Dannebrog.  
Biblioteket fortsætter processen omkring nye bogbusser; de nuværende er ”trætte” og 
kræver flere værkstedsbesøg. 

 
 

4. Ideer til aktiviteter 
 
Biblioteket blev opfordret til at se på om e-sportsaktiviteter kan være en del af 
bibliotekstilbuddet.  
Drøftelse af den danske undersøgelse omkring børns læsevaner fra 2017. Rapporten 
følger op på tidligere rapport (2010) og dokumenterer at piger bruger mindre tid på 
læsning. Biblioteket vil gerne understøtte skolerne med inspiration til læsning og har pt 
to børnebibliotekarer på kompetenceudvikling inden for området. 
 
 

5. Drøftelse af Sydslesvig Kanon 
 
Anni Søndergaard fortalte om baggrunden for en Sydslesvig Kanon samt om processen 
med at komme frem til de foreslåede værdier. Der var ros til kanonens indhold og 
forslag om at dansk kunst og kultur samt kendskab til Danmark også medtages. Der var 
også ønske om at ”udvikling” (i/af mindretallet) kommer med som en værdi. 

 
6. Evt. 

 
Jens M. Henriksen fortalte at biblioteket pt er i gang med at male Indergårdens vægge 
og derfor har stort stillads opstillet. 
 
Biblioteket følger de tyske helligdage og har lukket på disse dage. Vi er opmærksomme 
på at vi skilter i god tid, når der er lukket f.eks. v/ personalekursus mv.  
 
Referat udsendes til interesserede deltagere. Referatet kan også ses på bibliotekets 
hjemmeside under Foreningen – Brugerråd, hvor der også er kontaktmulighed til 
brugerrådsrepræsentanten. https://www.dcbib.dk/om-biblioteket/foreningen/brugerraad 
 
I øvrigt er næste møde i Brugerrådet efterfølgende fastsat til onsdag 3. april 2019 som 
altid kl. 17. Kl. 19 er der foredrag af forfatter, debattør mv. Knud Romer. 

 

https://www.dcbib.dk/om-biblioteket/foreningen/brugerraad

