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Referat fra møde i Biblioteksrådet ved Biblioteket i Hammerum  
mandag d. 14. november 2016: 
 

Mødedeltagere: 
Eva Skibbild Bønding (borgerrepræsentant) 
Betsy Juul Pedersen (borgerrepræsentant) 
Ulla Rasmussen (Centerrådet Toftebo-Centret) 
Kim Vad Jensen (biblioteket) 
 
Bibliotekschef Pernille Schaltz og formidlingschef Iben Østerbye deltog i mødets pkt. 1 og 
2. 
 
Fraværende: 
Bodil Kjær Lisby (Hammerum Fri- og Efterskole) 
Vakant (dagplejerne) 
Vakant (daginstitutionerne) 
Vakant (Hammerum Skole) 
 
Referent: 
Kim Vad Jensen 
 
Mødets varighed: 
19.00-21.30 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Rammerne for Biblioteksrådet i Hammerum v/ bibliotekschef Pernille Schaltz: 
På baggrund af de brugervalgte medlemmers bekymringer angående bibliotekstilbuddet 
for især voksne på den nye Lindbjergskolen orienterede Pernille om dette tilbud. Der vil 
blive tale om et godt bibliotekstilbud – også for det voksne publikum. Skolen tænkes at 
kunne bruges både dag og aften. Alt er endnu på planlægnings-stadiet, og der er 3 år til 
åbningen af det nye bibliotek. Biblioteksrådet vil løbende blive involveret og inddraget, og 
Pernille opfordrede til, at Biblioteksrådet kommer med spørgsmål og idéer omkring det 
nye bibliotek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato: 
24. november 2016 



 - 2 - 

 
Iben understregede også, at det voksne publikum vil blive tilgodeset, og at der samlet vil 
blive tale om et bibliotekstilbud, som vil sætte nye standarder på området. 
 
De brugervalgte medlemmer af Biblioteksrådet spurgte grundigt ind til det nye biblioteks-
tilbud, og Pernille og Iben besvarede spørgsmålene og gjorde det klart, at de gerne  
kommer igen på et senere møde. Pernille orienterede om, at Biblioteksrådet er nedsat af 
Herning Bibliotekerne, og at biblioteket er en del af rådet. Og at i fald rådet skal udtale sig 
”som råd”, skal det, også jf. vedtægterne, ske efter aftale og i dialog med biblioteket. 
 
Kim opfordrede til, at Biblioteksrådet optræder samlet med bl.a. spørgsmål og idéer. 
 
Efter at Pernille og Iben havde forladt mødet, besluttede rådets medlemmer, at der  
fremover sættes et nyt, fast punkt på dagsordenen – ”Nyt vedr. det nye bibliotek”. Her kan 
informeres om nyt vedr. det nye bibliotek, og spørgsmål og idéer kan tages op. 
 
3. Nyt fra biblioteket: 
I Biblioteksrådet er der for tiden 3 vakante pladser. Der mangler repræsentanter for  
dagplejerne, daginstitutionerne og Hammerum Skole. Kim går videre med dette for  
forhåbentligt at få pladserne besat. 
 
4. Status vedr. arrangementer i 2016 og 2017: 
Kim orienterede om, at aktivitetscaféerne v/ Ungdomscenter Knudmosen i efteråret har 
været en stor succes. Der har været fra 24 til 45 børn og fra 7 til 14 voksne pr. gang. Flest 
deltagere var der til den udendørs aktivitetscafé d. 14. september (45 børn og 14 voksne). 
Det er endnu ikke besluttet, om aktivitetscaféerne fortsætter på et senere tidspunkt. Betsy 
tilbød at hjælpe til, hvis aktivitetscaféerne fortsætter. 
 
Jeppe Aakjær-aftenen d. 26. september forløb godt. Der var 22 deltagere til  
arrangementet, og det blev en god og interessant aften i selskab med Hans Frederiksen, 
der bl.a. er rundviser på Jenle. 
 
Strikkecaféen fungerer fint med mange besøgende (ca. 8-15 personer pr. gang), og  
læsecirkel-arrangementerne kører også godt med gode besøgstal (ca. 8-11 personer pr. 
gang). Næste læsecirkel-arrangement finder sted d. 28. november, hvor temaet er Dida 
Kaas Knuths erindringsbog ”Mimose-huset”. I 2017 er datoerne for 4 læsecirkel-
arrangementer fastlagt. Den 23. januar, hvor temaet er Karin Brunk Holmqvists bog 
”Glimmerbøsserne”, og d. 20. februar, hvor temaet er Carolina De Robertis´ bog ”Perla”. 
Der er også læsecirkel-arrangementer d. 27. marts og d. 24. april, men temaerne er her 
endnu ikke helt på plads. Kim sørger for, at der bliver lavet en lille, samlet flyer med  
kommende datoer og temaer. 
 
DR´s Berlin-korrespondent Michael Reiter gæster Biblioteket i Hammerum med foredrag 
d. 9. marts 2017 kl. 19.00. Billetprisen blev fastsat til kr. 75, - (inkl. kaffe + brød). 
 
Pandekagedagen markeres traditionen tro også næste år. I 2017 er det tirsdag  
d. 28. februar. 
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Kim uddelte omtale vedr. Rute 15-workshops i 2017. Ved Biblioteket i Hammerum er det 
3. klasse fra Hammerum Friskole, der deltager i de to workshops. De finder sted  
henholdsvis d. 15. og d. 22. marts kl. 9-13. De to workshops følges op af en udstilling på 
Biblioteket i Hammerum og en udstilling på Dokk1 i Aarhus. Biblioteksrådet besluttede at 
besøge udstillingen i Aarhus onsdag d. 26. april og samtidig se det nye hovedbibliotek – 
Dokk1. Der bliver fælleskørsel i bibliotekets bil med afgang fra Biblioteket i Hammerum  
kl. 9. 
 
5. Forslag til arrangementer i 2017: 
Forskellige forslag til arrangementer blev drøftet. Drøftelsen fortsætter på næste møde. 
 
6. Evt.: 
 
7. Dato for næste møde: 
Næste møde afholdes mandag d. 30. januar 2017 kl. 19.00. 
 


