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Referat 

 
1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Chr. Jürgensen  

 
Christian Jürgensen bød velkommen til de fremmødte og takkede for deres interesse 
for at deltage i mødet – samt at han ville informere fra dé 2 bestyrelsesmøder, der har 
været siden seneste brugermøde i efteråret 2021 idét Gertrud Termansen, 
brugerrepræsentant, havde måtte melde afbud pga sygdom, men sendte en stor 
hilsen. 
 
På bestyrelsesmøderne har Strukturrapporten været til drøftelse. Christian fortalte om 
status hvor der nu foreligger 4 beskrevne modeller, model A, B, C og D, hvor struktur 
og foreningernes suverænitet varierer fra model til model. 
 
Der følger nu regionale møder, hvor alle interesserede opfordres til at deltage. Her skal 
de 4 modeller diskuteres, og en evt. 5. eller 6. model kan komme på tale, hvis ønsket 
viser sig gennem drøftelserne.  
Helt grundlæggende er det foreningernes medlemmer, der skal stemme og beslutte en 
evt. ændret struktur, hvis arbejdet kommer så vidt at det munder ud i et konkret forslag 
og det kommer til afstemning om modellerne. 
 
Bestyrelsen har også behandlet Grænseforeningen e.V’s overdragelse af bygningen til 
biblioteket. Det er i god proces og der er gode fordele ved at være ejere af huset. 
 
Bibliotekschef Jens M. Henriksen fortalte om status på corona-restriktioner. Der er 
igennem de seneste 2 år arbejdet meget med alle de forskellige reguleringer, der 
løbende er kommet til. Heldigvis har vi kun måttet aflyse kan få aktiviteter med 
baggrund i corona. 
Forskningsafdelingen har stået bag en undersøgelse »Mindretallet under corona-
pandemien 2020-2021«. Den kan erhverves på biblioteket for fem euro. 

Benchmarking har også været på bestyrelsens møde, hvor der er gjort rede for 
hvordan biblioteket placerer sig sammenlignet med biblioteker i Danmark. F.eks. har 
corona bevirket fald i udlånstallet og her placerer Dansk Centralbibliotek sig helt som 
landsgennemsnittet. 

Der var spørgsmål vedr. bibliotekets udlån af e-bøger og som helt rigtigt har oplevet 
stigning under corona, hvor der er blevet lånt ekstra meget på eReolen.dk.  

Biblioteket forventer et lille overskud men vil alligevel i 2022 følge økonomien endnu 
tættere med henblik på mere præcise budgetter. 
 
 
 



2. Orientering om bestyrelsesarbejdet ved repræsentant for brugerne, 
Gertrud Termansen 

Se ovenover. 
 

3. Nyt fra bibliotekets ledelse, bl.a. om ’Mindretallet på tur’ 
 
Jens fortalte også om projektet ’Mindretallet på tur’ som blandt andet både skal fortælle 
om mindretallet og om Tyskland i Danmark og om Danmark i Tyskland. 
Projektmidlerne kommer fra Sydslesvigudvalgets projektmidler og har givet mulighed 
for ansættelse af Rejhan Bosnjak, der har skrevet phd-afhandlingen ’Mindretallet under 
forandring’. 
 
Souschef Anni Søndergaard fortalte om de nye bogbusser. Den første trillede ind i 
garagen i starten af året. 
 
Biblioteket er ved at få de første erfaringer og der er jo altid nogle børnesygdomme, - 
f.eks. driller døren lidt, motoren mangler at få en digital opdatering og så er der nye 
arbejdsgange og processer, der skal etableres. 
 
Der kommer så mange fine kommentarer fra brugerne og personalet og vi glæder os 
bare til at få busserne med til aktiviteter som Folkemøde, Kulturmøde Mors, Grænse-
foreningens sendemandsmøde – og på lørdag i næste uge er den nye bus med til et 
arrangement i Vimmersbøl. Et arrangement som vi har lavet i samarbejde med 
Sprogforeningen, der handler om lege med sproget. 
Bussernes bagende kan åbnes på en måde, så man også har en lille scene/platform 
for små foredrag, oplæsning m.m. 
 

 
 
Anni fortalte også om filialerne, der fik nye åbningstider efter nytår. Generelt er der god 
respons fra lånerne. For nogle lånere passer de nye åbningstider dog ikke ind i 
hverdagens logistik. For personalet betyder det flere brugere på kortere tid, men også 
mere flow i arbejdet og en fornemmelse af bedre anvendt tid. Der lægges lukkede 
arrangementer før og efter åbningstid. 
Der var spørgsmål til om det ikke er ærgerligt, at man mindsker muligheden for at 
børnehavebørn ikke møder andre på biblioteket, fordi børnene nu kommer uden for 
den åbne tid. Det er en god pointe, - samtidig giver det også mere ro for både 
pædagoger og bibliotekarer, at der ikke skal dæmpes på evt. ’larmende’ børn. 
 
I Slesvig er der taget initiativ til samarbejde med SSF, Kirken med en ny præst og 
Sundhedstjenesten mhp. fælles aktiviteter i efteråret.  
 
I Egernførde arbejdes der på en nyindretning af Fællesbiblioteket – det er ikke en 
luksus. Målet er et mere nutidigt og moderne bibliotek, der både skal være et 



Pædagogisk LæringsCenter og et folkebibliotek. Skole- og biblioteksmedarbejdere har 
et super samarbejde, og det har biblioteket også med skolens ledelse, og det lægger et 
godt fundament for en god indretningsproces, hvor begge parter også ser med de 
faglige briller på hvert sit arbejdsområde, nemlig PLC-arbejdet og 
folkebiblioteksarbejdet. 
 
De nye åbningstider i filialerne evalueres hen mod sommeren ligesom man også 
evaluerer arrangementsafviklingen, f.eks. tilbud om streamede foredrag. 
 
Anni fortalte også om et andet godt samarbejde med CFU, SdU og DSfS omkring 
projektet BOGglad.  
Slots- og Kulturstyrelsen tilbød i 2021 en stor udviklingspulje på 25 millioner, hvorfra 
biblioteker i samarbejde med børneinstitutioner kunne søge midler til bogsamlinger til 
institutioner. Samarbejdsparterne, der med biblioteket som tovholder, søgte knap 1/2 
millioner og fik det søgte beløb, er stolte over nu at få gode samlinger af aktuel dansk 
litteratur ud til 21 institutioner i Sydslesvig. 
 
Der blev spurgt til de bog-depotordninger, som biblioteket tilbyder institutioner i 
Sydslesvig – og det tilbud fortsætter uændret. 
 
 

4. Samskabelse og fællesskaber på biblioteket  
 
Præsentation af Dea Sofie Gugerel, som er biblioteket nye samskabelses-bibliotekar. 
Dea fortalte at hun er nyuddannet inden for kulturformidling og har arbejdet i 
ungdomshus, hvor hun skulle arbejde bredt med aktiviteter med de unge og med lokale 
samarbejdspartnere. Dea glæder sig til arbejdet i Sydslesvig. 
 
’Oplev Sydslesvig’-portalen er et godt eksempel på samskabelse, men også 
litteraturfestivallen Ord fra Nord kunne man koble yderligere sammen med Foreningen 
Norden og tilbyde ’Bord fra Nord’ så der både er mad og litteratur, som kan nydes i 
fællesskab med andre. 
 
I forbindelse med Tour de France, hvor den nye bogbus i øvrigt vil være at se på tour-
strækningen ved Dybbøl, er der også lavet et samarbejde med gymnastikforeningen 
DAN om lån af spinningcykler og bibliotekets næstformand, Bjarne Truelsen, vil holde 
foredrag om ’Glæden ved at cykle’. 
 
Herefter spørgsmål til om brugerne havde særlige ønsker til samskabelse og 
fællesskaber. Der var ønske om fællestur til Bogforum, forslag om netværk med 
konkrete emner og korte oplæg. 
. 
 

5. Quiz – vind den anmelderroste roman Margrete I af A.L. Marstrand-
Jørgensen 

 
Biblioteksquiz blev uddelt og vinderne Karin og Gerhard Kristensen, (begge med 4 
rigtige ud af 5) kunne heldigvis deles om bogen;-) 
 
 

6. Ideer og input fra brugerne 
Se punkt 4.  

 
 

7. Evt. 
 
Tak for et godt Brugermøde, bh Anni Søndergaard/15.3.22.         


