Dagsorden til Biblioteksbestyrelsesmøde
Tirsdag d. 8. september 2015 kl 17-19 på i det lille mødelokale på Allerød Bibliotek 2. sal.
Tilstede: Leif Frausing, Hjørdis Varmer, Johanne Pedersen, Jacob Thomsen, Hanne Wheadon,
Annette Godt og Julie Frost.
Ordstyrer: Leif Frausing
Referent: Julie Frost

1. Bemærkninger til dagsorden
Mødet bliver et kort møde fordi bestyrelsen deltager i borgermødet i Centerhallen d.d.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er ikke på hjemmesiden. Annette finder det og får det på hjemmesiden.
3. Orientering om besparelser på biblioteksområdet – budget 2016/ v Annette Godt
Annette G orienterer om budgettet fra 2016:
Det forventes, at biblioteket skal spare ca. 600.000 kr. på personale. Der forventes ingen opsigelser
af nuværende personale, da der har været frivillig afgang i løbet af 2015.
4. Orientering om forsøget med det 24 timer åbne bibliotek og ekstra åben for selvbetjening i
Lynge/v Annette Godt
Det er gået over alt forventning i begge huse. Der har været en markant udlånsstigning på 3% i maj
6% i juni, 6% i Juli og 3 % i august. Desuden har biblioteket modtaget stort antal mail fra borgere,
der er utrolig glade for at kunne bruge biblioteket, når det passer dem. Der har intet hærværk
været i perioden.
Biblioteket er ved at samle data til en indstilling til KIU om at få lov til at forlænge forsøget et år
endnu. Biblioteket ønsker at se, hvordan brugen af biblioteket bliver i løbet af en vinter, inden
forsøget implementeres permanent. Biblioteksbestyrelsen bakker op om den beslutning.
Vi diskurterede det åbne bibliotek. Vi har behov for flere arbejdspladser til borgerne, da biblioteket
bliver brugt meget til at studere og arbejde i. Vi har ikke altid plads til alle børnene – det er lidt af et
luksusproblem
Alt i alt går det godt med det åbne biblioteket, og brugen af det er vi som personale rigtig glade for.
Orientering om renovering af området omkring Skoven4/v Annette Godt
Bibliotekschefen har ikke været involveret og har ingen indflydelse på, hvad der sker. Vi glæder os
til at se det endelige resultat.

5. Evt.
Nyt møde d. 12/11 kl. 17 på biblioteket.

