Referat fra Biblioteksbestyrelsesmødet
mandag d. 13. april kl. 17.00-19.00
Til stede: Leif Frausing, Ulla Ipsen, Hjørdis Varmer, Johanne Pedersen, Jacob Thomsen,
Annette Godt
Referent: Annette Godt

1. Bemærkninger til dagsordenen
-

ingen

2. godkendelse af referat
-

godkendt

3. Generel evaluering af byggeriet/V Annette Godt
-

-

-

Der er stadig rigtig mange opgaver der skal løses før vi kan sige at opbygningen er helt
på plads. Fejl og mangler er stadig ikke rettet, men der følges op på dette. Biblioteket
forventer at de næste 4-5 måneder i høj grad vil blive brugt på byggeriafledte opgaver.
Byggeriet har bl.a. medført, at den lille kælder ikke længere er egnet til bog-magasin og
det ekstra rum, til reol dele og andet der tidligere var ved siden af den store kælder, er
væk. Personalet er derfor ved at gøre plads til at de 6000 bøger, tegneserier, cd mm.
fra det lille magasin, samles i den store kælder. Den lille kælder vil fremover blive brugt
til at opbevare udstillingsmøbler, paller med papir, rengøringsmaskiner o.l.
Det ”delvis selvbetjente bibliotek” er også nu i gang og efter et par tekniske problemer
kører det rigtig godt. Det har en del positive tilbagemeldinger fra kommunes borgere.
Den sidste bruger forlod biblioteket kl 1.30 natten ml. lørdag og søndag. Det har været
utroligt positivt at opleve hvor pænt folk havde behandlet biblioteket og der har indtil
nu været et minimalt ekstra arbejde for personalet. Den ekstra åbningstid i Lynge er
også gået godt og er blevet taget vel imod. Bestyrelsen opfordrede biblioteket til at
samle de positive tilbagemeldinger og skrive en artikel i Allerødnyt under overskriften ”
Det bruger vi biblioteket til”. Annette Godt vil gå videre med sagen.

4. Orientering vedr. lokaler på 2. sal/spørgsmål fra bestyrelsen
Bestyrelsen spurgte indtil hvordan det kunne være at Stavgangsforeningen har fået tildelt
brugen af lokalet på 2. sal.
Annette Godt forklarede at det var en politisk beslutning. Biblioteket har ikke været del af
beslutningsprocessen.

Bestyrelsen ønskede at følgende blev ført til referat:
Biblioteksbestyrelsen finder det uacceptabelt at mødelokalet på 2. sal, Skoven 4, fremover
skal benyttes af ”stavgangsforeningen”. Bestyrelsen har i Allerødnyt kunnet læse at lokalet
stod ubrugt hen.
Det var bestyrelsens opfattelse at der var lavet en aftale i forbindelse med ombygningen af
Skoven 4, at lokalet skulle bruges til dels intern mødeaktivitet og dels bibliotekets
aktiviteter som IT-undervisning, advokatvagt, læskredse m.m. Det område der blev afsat til
biblioteksaktiviteter blev i forbindelse med ombygningen mindre, hvilket medførte at der
ikke længere findes et egentlig IT-lokale og derved heller ikke et undervisningslokale.
Mindre mødelokaler blev ved ombygningen desuden bortprioriteret. Bestyrelsen fandt
dog, at det var et acceptabelt kompromis, at bibliotekets interne mødelokale blev
flerfunktionelt, sådan at både interne driftsmøder og borgerrettede aktiviteter kunne
afholdes.
At Stavgangsforeningen nu fremover har råderetten over lokalet ml. kl. 9.00-13.00
mandag, tirsdag og lørdag, finder Biblioteksbestyrelsen meget beklageligt.
At lokalet står ubenyttet hen er ikke korrekt. I øjeblikket benyttes lokalet til
biblioteksrelaterede tiltag som læsekredse, der er undervisning for ordblinde tirsdag fra kl
13.00, der er gratis advokatvagt, undervisning i slægtsforskning, nem-id o.l. foregår al
sammen i dette lokale. Lokalet fungerer desuden som mødelokale for personalet og bruges
af bibliotekschefen til personfølsomme samtaler, da dette er det eneste lokale der er
”lydtæt”.
At biblioteket råder over lokalet færre dage får følgende konsekvenser:
 Tirsdagslæsekredsen flyttes til andre lokaler
 Der vil fremover være færre undervisningsforløb
 Der oprettes ikke flere læsekredse
På den baggrund henstiller bestyrelsen at der findes en anden placering af
Stavgangsforeningens aktiviteter.

5. Orientering om ansættelse af stedfortræder/Annette Godt
-

Der er pr. 1. maj ansat en ny stedfortræder. Julie Frost vil fremover varetage opgaven.
Julie Frost kommer fra en stilling på Solrød Bibliotek, som drift- og personaleansvarlig.
Julie Frost er 37 år og er bosiddende i København. Hun vil fremover deltage i
bestyrelsesmøderne.

6. Meddelelser
-

Annette Godt fremlagde en ide til en visionsproces for ”fremtidens biblioteker i
Allerød”. Ideen er at få inviteret både borgere, politikere og personaler til at deltage i
diskussioner om hvordan vi ønsker fremtidens biblioteksbetjening skal være.
Bestyrelsen vil gerne være en del af det videre arbejde og det blev aftalt, at Annette
Godt vil have et udkast til en proces med til næste møde.

7. Evt.
-

-

Bestyrelsen er blevet inviteret til at deltage i et møde med KIU om næste års
besparelser. Formand Leif Frausing kan ikke deltage. Johanne Pedersen deltager derfor
i mødet.
Næste møde er d. 19. maj kl 16.00 -18.00 på Skoven 4, 2. sal.

