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Referat 
 
 

1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Chr. Jürgensen  
Formanden bød velkommen til de18 fremmødte brugere og fortalte kort om den 
strukturundersøgelse som kredsen af forvaltningschefer pt arbejder med og om 
debatten derom i samrådet. 

 
 
2. Orientering ved repræsentant for brugerne, Gertrud Termansen 

Gertrud Termansen fortalte om nogle af de emner der har været debatteret på de 2 
bestyrelsesmøder, der har været siden forårets brugermøde. Bestyrelsesmøderne 
giver lejlighed til gennem spændende drøftelser at se på de samlede indsatser og 
diskussioner i helikopterperspektiv. 

 
Gertrud gjorde opmærksom på bibliotekets hjemmeside hvor, der under et lille (og 
noget usynligt) ”i” ligger et væld af oplysninger om biblioteket – f.eks. bibliotekets 
resultataftale, der fortæller om de mål, der arbejdes med i indeværende år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gertrud fortalte også om Dronning-besøget på biblioteket 6. september, hvor jo også 
brugerne var inviteret og mange deltog. Der ligger et stort forberedelsesarbejde bag og 
også en generalprøve. Gertrud fik lejlighed til at fortælle Dronningen om 
børnebiblioteket og samarbejdet med skolerne om bl.a. læseindsatser, men minutterne 
var meget fordelt, men dejligt også med børn ude på gaden. Endvidere var der også 
den store festmiddag på A.P.Møller-skolen 4. september, hvor bibliotekets bestyrelse 
deltog, en stor oplevelse, og hvor Jens M. Henriksen var konferencier.  

 
6.-7. september deltog Busgruppen i en bogbuskonference i Hannover med både 
fagligt og praktisk indhold. Der har været en udbudsrunde, der blev vundet af firmaet 
bag de nuværende bogbusser. 
Gertrud fortalte også om bussens tur til Rådhuspladsen i juni, hvor biblioteket deltog i 
fejringen af Dannebrogs 800 års jubilæum. Og i forbindelse med Spil dansk-dagen var 
bussen i Agtrup og havde musiker Rikke Thomsen med. 



 
Projektet Oplev Sydslesvig https://www.oplev-sydslesvig.dk/ er i god gænge og i 
dygtige hænder hos Nikolaj Lengefeldt.  

 
I Borgerforeningens gård blev ”Grænsegalleriet” åbnet i sommer – det er lokaler, der 
f.eks. kan danne udgangspunkt for en byvandring, - der ligger turistpjecer og 
oplysningsmateriale. Om det lille pop-up galleri skal fortsætte, tages op på senere 
tidspunkt. 

 
Litteraturfestivallen blev afviklet i september, et flot arrangement med gode foredrag og 
hygge omkring fællesspisning (suppe). 

 
 
3. Nyt fra bibliotekets ledelse og om aktuelle aktiviteter 

Bibliotekschef Jens M. Henriksen fortalte om de 2020-aktiviteter biblioteket arbejder 
med, f.eks. konferencer, udstillinger, foredrag. Biblioteket er klar over at der kommer 
ekstra run på biblioteket i anledningen af markeringen af genforeningen (f.eks. 
rundvisninger, besøg, ønske om foredrag) – og derfor vil arrangementskatalog være 
lidt mindre i foråret 2020. 
Jens gjorde opmærksom på 5. marts 2020, hvor alle inviteres til fejring af den danske 
bibliotekslov, der fylder 100 år. Det vil biblioteket fejre og lægge i forbindelse med 
forårets brugermøde. Også Dronningens 80 års fødselsdag vil blive fejret i biblioteket 
tv-streaming og med kage og sang, sæt kryds i kalenderen 16. april. 
 
Bibliotekets ledelse vil også tage på brugerdialogmøder i Husum, Slesvig og 
Egernførde, - hvor forhåbentligt mange lokale ideer og ønsker kan blive hørt, - ligesom 
der her også kan snakkes om parkeringssituationen de tre steder. 
 
Souschef Anni Søndergaard fortalte om de mange unge gæster, der besøgte 
biblioteket i september måned, hvor der blandt andet har været Eventyropera for de 5-
9 årige, programmering for børn, Læseaften samt besøg af København Musikskoles 
Kammerorkester.  
 
Den 30. september havde vi fornøjelsen af at facilitere Fremtidsfabrikken, dette års 
Sydslesvig-konference som i år var for unge og arrangeret af SdU. Der havde 
biblioteket god mulighed for brugerdialog med de unge, og fik mange gode ideer fra de 
unge på, hvad biblioteket kan gøre bedre og anderledes – især handlede det om, at 
biblioteket skal være mere synligt på internettet, reklamere på internettet fordi, det er 
der børn og unge er. Og der var også udsagn om at biblioteket skal gøre mere for 
læsning, - der er for få der læser bøger, - og gerne flere aktiviteter sammen med 
skoler. 
 
Biblioteket fortsætter med Eventyropera i oktober og november for børn og for de 
voksne venter en spændende aften, - 23. november med italiensk opera og 
fællesspisning. Et nyt arrangement i bibliotekets program er Sønderjysk kagedyst i 
Husum Bibliotek lørdag 26.10.19 - hele 12 kager er ”tilmeldt”. 
 
Anni fortalte også at der er efterspørgsel efter bogbusserne, der i efteråret blandt andet 
skal til Skandinavien Tage i Kiel, Medelby og julefest i Vestermølle. 
 

 
4. Opfølgning på parkeringstiltag 

Jens M. Henriksen fortalte at situationen i bibliotekets p-kælder i Flensborg er blevet 
forbedret, en lampe på bibliotekets facade lyser rødt, når p-pladserne er optaget.  
Biblioteket følger løbende med i drøftelserne om byens p-pladser, hvor der senest er 
kommet ideer om at gøre Nørregade bilfri. – Det er ikke umiddelbart i bibliotekets 
interesse, fordi brugerne skal let kunne komme til biblioteket – med bøger og børn. 

https://www.oplev-sydslesvig.dk/


 
 

5. Nyt fra Danmark om biblioteker 
Bibliotekets ledelse har set Danmarks nyeste bibliotek, der ligger i Vejen og åbnede 1. 
oktober. Det der pt optager biblioteksverdenen mest er en national læsestrategi, hvor 
hensigten er at samle alle biblioteker i fælles håndslag omkring en markant satsning på 
at løfte læsning i Danmark.  
 
DCB er selvfølgelig fuldt ud med og arbejdet lægger sig fint i forlængelse af vores 
indsatsområder med Sprogsporet, booktalks, læseaftener og fra foråret har vi også et 
tilbud til mødre og de helt små – nemlig Babyrytmik, som vi laver i samarbejde med 
Sundhedstjenesten.  
 
 

6. Ideer og input fra brugerne 
Der var spørgsmål til bogbuskonferencen i Hannover - der deltog knap 30 busser, så 
der var masser af inspiration at hente til en ny generation af bogbusser som biblioteket 
har taget fat på.  
 
Også spørgsmål til hjemmesiden Oplev Sydslesvig. Flere og flere benytter siden og fint 
at den er på plads til 2020. Det er meningen, det fortsætter, også det redaktionelle 
arbejde, bl.a. med gode små film om Sydslesvig (via vores nye drone). 
 
Ønske om et nyt og opdateret Slesvig-Holsten-kort. Der er også nogle skilte rundt på 
biblioteket, der skal ajourføres. Kom altid gerne med forslag, hvis I ser noget, der af en 
eller anden grund ikke er opdateret.  
 
Der er tilfredshed med størrelse på arrangementskatalog, der har et handy format. 
 
Meget gerne humoristisk foredrag om et ”glad” emne. 
 
Diskussion om strukturundersøgelsen, i forhold til hvordan biblioteket skal se sig selv, 
for vi er en forening på lige fod med andre, også selvom vi har en anden struktur, men 
netop også med brugere og brugerrepræsentant, og så skal vi jo også huske på, at vi i 
høj grad er forpligtet via vores aftaler med Sydslesvigudvalget mv.  
 
 
Evt. 
 
Der blev spurgt, om biblioteket har fået flere, der benytter vores toiletter, på grund af de 
forskellige nye små cafeer på Norderstrasse. Ledelsen kunne bekræfte, at det kan vi 
mærke i et vist omfang og nu snakker med de pågældende cafeer mv., om dette.  
 
Der blev takket for mange spørgsmål og kommentarer.  
 
Næste Brugermøde er 5. marts 2020 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 


