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Referat 
 

1. Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Christian. Jürgensen 
Formanden for biblioteksbestyrelsen, Christian Jürgensen bød velkommen til de 
mange fremmødte og udtrykte glæde over interessen for biblioteket blandt brugerne og 
opfordrede alle til at komme med gode ideer. Formanden fortalte kort om dagsordenen 
og gav derefter ordet til brugernes repræsentant, Gertrud Termansen. 
 

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

Gertrud fortalte at i hendes øjne var der to store emner, der havde optaget 
bestyrelsesarbejdet mest, nemlig udviklingsprojekt og strukturdebatten. I forhold til 
udviklingsprojektet, hvor biblioteket ser på evt. andre bygningsmæssige muligheder, 
har der været en henvendelse og et helt uformelt besøg hos en stor fond i Kbh, men 
hvor der ikke er stor interesse pt for store nye projekter i Sydslesvig. Bibliotekschef 
Jens M. Henriksen supplerede med at der var dog kommet god viden og en god 
kontakt ud af besøget. For Gertrud var det i forløbet også blevet tydeligt at det kommer 
med en pris at bruge andres penge i forhold til mindre indflydelse. Desuden udvikler 
Norderstr. sig i en spændende retning, hvor bibliotekets også har udviklingsmuligheder. 
En anden bruger opfordrede til tættere samarbejde med SSF og ikke til at man går 
egne veje i forhold til nyt og i forhold til aktiviteter, der ikke er biblioteksopgaver. Hertil 
svarer en anden bruger at for hende er biblioteker brede kulturhuse. Et godt tema, der 
bliver berørt senere på dagsordenen i og med at SSF og biblioteket vil indgå en 
samarbejdsarbejde. 
 
En bruger spørger hvordan det går med udfordringerne på Norderstr. i forhold til den 
trafikbegrænsning, der sker. Jens fortæller at der er fuld opmærksomhed på 
problematikken, der også tages op på SSW-vælgermøde på biblioteket med Karin 
Haug i foråret. 
 
Gertrud orienterede videre om det andet store punkt, der har fyldt på 
bestyrelsesmøderne, nemlig strukturdebatten, der har handlet om ny struktur i 
mindretallet og om optimeringsområder. Oplevelsen er, at der jo ikke kan ske meget, 
hvis organisationerne ikke vil være med. Leder af Forskningsafdelingen Mogens 
Rostgaard Nissen har lavet en undersøgelse ud fra en række interviews, som bl.a. 
viser, at der kan være brug for hjælp ude lokalt i mindretallet til f.eks. organisatoriske 
opgaver som kassér-arbejdet. 
 
Formanden supplerede med at biblioteksbestyrelsen har 6 medlemmer fra andre 
danske organisationer, så bestyrelsen også der hører de øvrige organisationers 
holdning.  



Jens fortalte at strukturdebatten konkret har betydet, at der vil blive lave en 
samarbejdsaftale mellem biblioteket og SSF, og biblioteket ser frem til samarbejdet. 
 
Derudover fortalte Gertrud om et samarbejde med Foreningen Norden i Danmark og 
biblioteket, hvor unge i Sydslesvig via sociale medier skal komme mere i kontakt med 
muligheder i Norden. 
 
Biblioteket har også etableret et samarbejde med Danes Worldwide, hvor der allerede 
har været afholdt et arrangement med 18 deltagere. 
 
Gertrud fortalte også om bibliotekets mange pakkelånere, et tilbud hvor DCB-brugere i 
Tyskland (uden for Sydslesvig) kan låne og få tilsendt danske og nordiske materialer til 
deres adresse og de betaler for returportoen. 
 
Derudover har bestyrelsen også arbejdet med bibliotekets bookingpolitik (af salene) 
samt faste punkter som budget, regnskab og resultataftale, hvori man kan se hvad 
biblioteket lover at gøre for de midler man får. 
 
Resultataftalerne kan i øvrigt ses på bibliotekets hjemmeside under det lille i, og det 
blev udtalt at det ville være ønskeligt om dette link på hjemmesiden var meget mere 
tydeligt, fordi, der gemmer sig en masse gode oplysninger under dette i 
 

 
 
 

3. Nyt fra bibliotekets ledelse 
Jens fortalte videre om resultataftalen, der fornyes hvert år og med den følger 
fremskrivningsønsker til budget. Vi forventer højere udgifter til strøm og vand til næste 
år ligesom materialepriser (også på bøger) stiger og derfor vil der også komme en 
stigning i budgetønskerne. 

 
Biblioteket har også på ønske fra Sydslesvigudvalget udarbejdet benchmark til 
sammenligning med andre danske biblioteker. Der ligger dog mange problematikker i 
at sammenligne statistik; biblioteket kan på mange sammenlignes med andre 
biblioteker og på andre områder ikke. 

 



Jens fortalte endvidere at biblioteket deltager i arbejdet omkring et nyt udbud af 
bibliotekssystemet, hvor der vil komme nye funktioner, vi i Sydslesvig ikke kan bruge, 
f.eks. kan kommuner trække ’skyldige gebyrer’ direkte hos borgeren … 
Souschef Anni Søndergaard fortalte lidt fra bibliotekets hverdag og startede med ’de 
mindste’ først .. Hver torsdag er der nemlig ’Babytorsdag’, hvor der ruller mange 
barnevogne op i børnebiblioteket og her kan nye forældre snakke sammen og også få 
samtale og god råd fra både sundhedsplejerske og børnebiblioteket. Et godt 
samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste. 

 
Der er også et godt samarbejde med Dansk Skoleforening omkring Sprogstart, hvor 
Dagtilbudskontoret anbefaler nye institutioner, som de synes kan have gavn af at 
deltage i projekt Sprogstart. I dette efterår drejer det sig om 5 institutioner, - se evt. 
mere Sprogstart | sprogsporet.dk 
 
Lige om hjørnet har vi jul og i år har vi inviteret 1. og 2. klasser til julehygge på 
biblioteket. Inden for mindre end et døgn var de 8 ledige tidspunkter booket, så der er 
god interesse.  

 
Biblioteket deltager i nyt projekt sammen med 45 danske biblioteker, hvor børn skal 
involveres for at være med til at udvikle bibliotekstilbud. Projektet er 2-årigt og støttet af 
Slots- og Kulturstyrelsen. Vi er allerede lidt i gang i og med at vi har fået rigtig god 
kontakt med 8 Børne-og ungdomshuse i forbindelse med BOGglad-projektet. 

 
Der er stor interesse for vores læseaftner for børn fra 9-16 år – senest på Husum 
Bibliotek, hvor 27 børn deltog. 
 
Derudover laves der talrige booktalks og som helt ny aktivitet har vi 8.11.22 deltaget 
sammen med Akti, SSf, SdU og Duborg-Skolen om at tilbyde en anderledes skoledag 
for alle eleverne på 11. årgang. Her kunne de deltage i aktivitet på enten Akti, Duborg 
Skolen eller på biblioteket, hvor de kunne høre om god kildesøgning/kildekritik og fake 
news og bagefter opleve en ganske ung og ny forfatter, der høster roser for sine 
romaner Anna Arendse Thorup. 

 
På Duborg Skolen er biblioteket behjælpelig med en lille samling af romaner m.m. til et 
nyt læseområde som etableres på skolen for at øge interessen for læseglæde. 

 
Der er taget rigtig godt i mod de nye bogbusser, der har den fine funktion at 
bagsmækken kan åbnes, og det giver mulighed for at lave en lille scene. Vi planlægger 
en lille ’Forfattere på tur med bogbussen’ med Pernille Juul og Annegrethe 
Friedrichsen i foråret 2023. 

 
Bogbusserne indvies med maner 27.1.2023 med sang, teater, lagkage og balloner. 
 

 
4. Bibliotekets kommunikation og synlighed, - forslag fra deltagerne? 

Biblioteket prøver at være godt synlige på mange platforme, - f.eks. i Flensborg Avis, 
på Kontaktsiderne, i KomMit, på hjemmesiden, Instagram og Facebook. 
 
Flere brugere mener at biblioteket er meget synligt og især i kraft af 
arrangementskataloget, der bliver rost af mange.  
 
Der var spørgsmål til, om biblioteket har mange flere arrangementer, fordi kataloget er 
større end hidtil. Jens og Anni fortalte at katalogets ’tykkelse’ hænger sammen med 
mere uddybende artikler om de enkelte aktiviteter, så man som læser/brugere bliver 
godt orienteret. 
 

https://www.sprogsporet.dk/sprogstart


Unge efterlyser flere plakater, og en bruger foreslår at plakater målrettes mere til unge-
gruppen og gøres lidt mere ’seje’. Gerne ud fra unges ønskes til plakater. 

 
 

5. Strukturdebatten – hvad sker nu? 
Strukturdebatten tages op i samrådet i december til afsluttende drøftelser. Der har 
været gjort mange gode forsøg på at tale om vores struktur og mindretallets behov 
med f.eks. regionalmøder, picnic-møder, lokale møder, debatter, drøftelser i 
bestyrelser. 
 

6. Ideer og input fra brugerne 
Kan biblioteket tilbyde samtale cafeer, hvor man kan komme og snakke med andre for 
at øve sit danske? Vi hører hos andre organisationer, hvor der også kunne være 
interesse i et sådant tilbud. 
Ligeledes blev der spurgt til de aktuelle åbningstider, på selve dagen for brugermødet 
havde vi skoleklasser fra kl. 9, men som sådan åbent fra kl. 10. 
 

7. Evt. 
Aftenen sluttede i det hyggelige selskab med et godt glas vin og et stykke pizza og 
mange fortsatte til sangaften med nordiske sange fra Højskolesangbogen i Blå sal. 
 

             
 
 
Bh 
Anni Søndergaard 
9.11.2022 
 
 
 
 
 


