Referat fra Biblioteksbestyrelsesmødet tirsdag d. 19. maj 2015
Deltagere: Leif Frausing, Hanne Wheadon, Ulla Ipsen, Hjørdis Varmer, Jacob Thomsen, Johanne
Pedersen, Julie Frost (Biblioteket) Annette Godt (Biblioteket)
Referent: Annette Godt
1. Bemærkninger til dagsordenen
Ekstra punkt vedr. henvendelse til biblioteksbestyrelsens formand Leif Frausing og
Bibliotekschef Annette Godt om brugen af lokaler og køkken på 1 sal:
En borger har rettet henvendelse til Leif Frausing og Annette Godt vedr. ønske om at bruge
mødelokalerne og køkkenet på 1. sal. Et sådan møde er afholdt. Her kunne Leif F og
Annette G. orientere om, at biblioteket ikke administrerer lokalerne på 1. sal og at
”Foreningssamvirket Pensionisthuset” har fortrinsret til at booke lokalerne.
Samarbejdsaftalen om brugen af mødelokaler i Skoven4 blev gennemgået - biblioteket har
kun ansvaret for administrationen af den store sal i stuen. Leif F. gennemgik på mødet
aftalerne og historikken bag samarbejdsaftalen.
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Præsentation af Julie Frost – ny Udviklingschef og stedfortræder.
Julie Frost er ansat pr. 1. maj 2015 som Udviklingschef med stedfortræderfunktion. Julie
Frost kommer fra en stilling som Drift- og Personaleansvarlig for Solrød Bibliotekerne. Julie
Frost har en bred biblioteksfagligbaggrund med erfaring fra mange forskellige typer
udviklingsprojekter.
Laboratoriet for kreativitet og Innovation – et projekt for skolebørn der ønsker at arbejde
med innovationsprocesser, Den hemmelige loge – en landdækkende virtuel læsekreds for
fantasylæsere er blot enkelte af de projekter Julie Frost har arbejdet med.
Julie Frost er 37 år og bor i København.
Julie Frost opgaver vil ligge både inden for at udvikle større biblioteksfaglige projekter, men
også inden for arbejdet med udvikling af den daglige biblioteksdrift.

4. Tilbagemelding fra mødet med KIU
Biblioteket er blevet bedt om at komme med besparelsesforslag for 610.000 kr. for budget
2016. For at sikre en tæt dialog med brugere og bestyrelser på området var
biblioteksbestyrelsen inviteret til en drøftelse af besparelsen mandag den 11. maj.
Fra Biblioteksbestyrelsen deltog Johanne Pedersen og fra Biblioteket Annette Godt.
Der blev på mødet kort redegjort for processen. I maj/juni måned behandles
besparelsesforslagene i de relevante fagudvalg samt i Økonomiudvalget. I september vil de
endelige budget forhandlinger finde sted.
Johanne Pedersen gjorde opmærksom på, at biblioteket blev besparet kraftigt i 2015 og at
både i Lynge og I Allerød er biblioteket en væsentlig kultur-aktør. Især i Lynge er der mange
borgere, der er bekymrede for hvad det vil betyde for byen, hvis biblioteket fortsat bliver
besparet kraftigt. Desuden gjorde Johanne Pedersen opmærksom på at Biblioteksbestyrelsen
fandt det problematisk at mødelokalet på 2. sal fremover delvis skal huse
Stavgangsforeningen.
Der blev lyttet til bestyrelsens bekymringer vedr. 2. sal og KIU inviterede Biblioteksbestyrelsen
til et møde om emnet. Bestyrelsen besluttede at sige ja tak til et møde med KIU. Bestyrelsen
bad Annette Godt om at forhører sig om en evt. dato.
De foreslåede besparelser:
Bibliotekets ledelse har haft fokus på at bevare så mange af de betjente åbningstider i begge
biblioteker som muligt, men så med så stor personalereduktion der er sket i 2015/2016 vil der
selvfølgelig være opgaver biblioteket ikke kan varetage på samme niveau.











På hovedbiblioteket vil der i perioden kl 12.00-13.30 være 2 fremfor 3 personaler til at
ekspedere biblioteksbrugerne ligesom der om lørdag vil være 4 frem for 5 personaler. En
længere ventetid på ekspedition i disse tidsrum må forventes.
Mindre personalekrævende print koncept på hovedbiblioteket – fremover vil det kun være
muligt at printe i den betjente åbningstid i Lillerød.
Mindre brug af personaleressourcer til plakat-skabet i Lillerød.
Biblioteksklubben nedlægges.
Biblioteket har pt. 17 læsekredse – der modtages ikke flere læsekredse.
Udvidet ”ferie” åbning i Lynge fra 2 uger til 4.
Større arrangementer afholdes kun i salen på Skoven4 frem for på Kirkehavegaard.
Fremfinding af reserveringer o.l. af materialer flyttes fra faglært til ufaglært personale med
risiko for flere fejl og længere ventetid.
Ikke ugentlige annoncer i Allerødnyt.

5. Orientering om arbejde med en biblioteksvision
Der er rigtig mange opgaver for den nye biblioteksledelse så biblioteket vil gerne udskyde
en proces med bestyrelsen til senere. Der var forståelse for dette hos bestyrelsen.
6. Meddelelser
Ingen
7. Evt.
Leif Frausing forespurgte om muligheden for at få flytte gates længere fra hinanden. Der er
problemer med at en tvillingebarnevogn kan komme igennem. Annette Godt svarede at
det er gamle gates, og at de opfylder de krav handicap rådet har anbefalet. Hun vil
undersøge om det kan lade sig gøre at flytte dem længere fra hinanden.
Der var tilbagemelding fra bestyrelsen på forårets arrangementer:








Foredraget om russisk litteratur levede ikke op til forventningerne.
Salen er ofte for kold og det trækker fra ventilationen. Der er støj fra mikrofonen.
Teater V’s forestillinger var gode men salen var for lang, når der ikke er en scene.
Forslag om at man fremover sætter stolene op på langs.
Bogcafeen var god og det virkede godt med power point. At de forskellige
oplægsholdere havde struktureret deres oplæg forskelligt fungerede godt.
Bestyrelsen synes arrangementer er vigtige og at der gerne må være endnu flere.
Annette Godt svarede at der er et meget begrænset budget på 60.000 pr. sæson, til
at dække både Lillerød og Lynges børne- og voksenarrangementer. Den nye
udviklingschef vil få opgaven, at se om vi kan søge fonde til flere
kulturelle/folkeoplysningsarrangementer. Desuden mindede hun bestyrelsen om at
personaleressourcerne er blevet mindre.
Næste møde afholdes d. 8. september kl 16-18.

