Referat
fra Biblioteksbestyrelsesmødet
torsdag d. 12. november 2015

Deltagere:
Leif Frausing, Hanne Wheadon, Ulla Spangsberg Ipsen, Hjørdis Varmer, Jacob Thomsen,
Johanne Pedersen, Annette Godt (Biblioteket)
Referent:
Ulla Spangsberg Ipsen/Annette Godt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Kort opdatering fra Annette Godt
Annette Godt indledte med at fortælle, at Kultur og Idrætsudvalget (KIU) havde sagt
OK til endnu et års prøvetid for døgnåbent i Allerød og selvbetjening fra kl. 7-21 i
Lynge.
Bibliotekets døgnåbning fungerer fint og tiltrækker mange mennesker. Sidste
søndag (8.11.) var der 241 besøgende.
Samarbejdet med ”Foreningssamvirket Pensionisthuset” går rigtigt godt.
3. Diskussion med bibliotekets ledelse om fremtiden for Allerød Biblioteker
Der er pt meget debat omkring bibliotekernes bogkassation, faldende udlån og om
hvad der kræves af bibliotekerne i dag. Annette Godt havde derfor inviteret
bestyrelsen til en debat om fremtiden for Allerød biblioteker.
Annette Godt tegnede et billede af dagens bibliotek, hvor udlånet skal svare til
brugernes behov. Har bogen ikke været udlånt i 2 år stilles den enten i magasin
eller kasseres. Har en bog stået ubrugt hen i 5 år i magasin kasseres eksemplaret
også. Der tages selvfølgelig altid hensyn til særtilfælde hvor bibliotekets personale
vurderer om et materiale skal gemmes. En gylden regel er at der skal lige så mange
bøger ud som der kommer ind. Mangler man en bogtitel, kan man dog altid
henvende sig til biblioteker med opbevaringspligt, som f.eks. Det Kongelige
Bibliotek eller Århus Statsbibliotek.
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Mange biblioteker har problemer med faldende udlånstal. Dette søges forbedret ved
at fokusere på flere medier i stedet for kun på bøger. Også længere åbningstider og
flere events og debat fora skal tiltrække flere brugere. Annette Godt kunne med stor
tilfredshed fortælle bestyrelsen, at Allerød Bibliotek på trods af at der var lukket i to
måneder ligger som nr. 7 i gruppen af biblioteker med størst udlån pr borger.
Allerød biblioteker oplever ikke et fald på udlån af bøger – tvært imod. Udlån af
musik Cd’er er dog markant faldende.
Der har været en større debat i de landsdækkende aviser, hvor flere har spurgt ind
til om bibliotekerne er i en identitetskrise. Om det er tilfælde vil der helt sikker
mange meningerne, men Annette Godt gav bestyrelse sin vurdering af at: ” Det er
korrekt at biblioteker i dag har langt flere, og langt mere mangeartede opgaver end
de havde tidligere. Men at bibliotekerne udvikler sig i takt med det samfund de skal
servicere er en naturlig udvikling. Allerød biblioteker har stadig et stort fokus på den
traditionelle kerneopgave som udlån og på at fremfinde information, men andre
opgaver som samarbejde i forbindelse med skolereformen, hjælp med nem-id,
kulturprojekter kommer i fremtiden til også at fylde mere og mere”.
Annette Godt ser gerne Allerød biblioteker som et levende bibliotek, hvor
mennesker mødes og der satses på aktiviteter. Men med budget på kun 120.000 kr.
til arrangementer på Allerød og Lynge Bibliotek, så bliver biblioteket nødt til gå nye
veje. Biblioteket vil rigtig gerne arbejde med at flere borgere laver arrangementer for
andre borgere. ” Del din viden i Allerød”
Annette Godt gav et kort oplæg til hvordan biblioteket fremover vil arbejde med
opgaven at få endnu mere liv i biblioteksbygningerne:
3 forskellige koncepter for arrangementer:





Biblioteket styrer (i arrangementer som biblioteket står for og finansiere – typisk de
arrangementer der står i bibliotekets program)
Biblioteket rummer (her ligger biblioteket rammerne til, men det er et borger til
borger arrangement – det kan være alt fra samarbejder med DOF til læsekredse til
strikkeklubben)
Biblioteket støtter (her hjælper biblioteket borger med f.eks. med presse, opstilling
af borde, sparring o.l – typisk samarbejder med foreninger )
Derudover ville Annette Godt meget gerne sikre, at børnebiblioteket ikke bliver
glemt.
Annette Godt sluttede med at påpege, at lige så vigtigt det er med levende
mennesker i biblioteket, ligeså vigtigt er det, at vi ikke glemmer bogen.
Bestyrelsen var meget enig med Annette Godt. Arrangementer er vigtige!
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4. Andet
Dato for kommende biblioteksudvalg blev sat til torsdag den 21. januar kl. 19.00 –
20.00. Leif Frausing, formand, forlader bestyrelsen. Johanne Pedersen og Jakob
Thomsen er begge på valg. Den nuværende bestyrelse mødes en time før (kl. 18)
for at sige farvel til formanden. Der sættes annonce i Allerød Nyt. Annette Godt står
for dette.
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