
Biblioteksrådsmøde den 30. januar kl. 19-21  
 
DAGSORDEN 
 
1. 
Godkendelse af referat fra møde den 14. november 2017 
Referatet blev godkendt. 
 
2. 
Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
3. 
Præsentation af medlemmerne. 
Nyt medlem som repræsenterer dagplejerne i området er Karin Ankerstjerne. 
Betsy meddelte, at hun har truffet beslutning om at fratræde som formand og træde ud af 
biblioteksrådet fra dags dato. Ulla genopstiller ikke til centerledelsen på Toftebo og afløses 
derfor af den nyvalgte til næste møde. Her konstituerer biblioteksrådet sig. 

 
4. Status på organiseringen og personale på biblioteket i Hammerum/Iben 
Jens Laigaard er formidler i Hammerum, og Iben Østerbye er Herning Bibliotekernes re-
præsentant i biblioteksrådet. Alle henvendelser omkring arrangementer og bibliotekets drift 
og udvikling skal rettes til Iben. Desuden vil Tina Daugaard og Susanne Aagaard være at 
finde i den bemandede tid på biblioteket i Hammerum. 
 
5. 
Revidering af vedtægter for biblioteksrådet v. biblioteket i Hammerum/Iben 
Iben sender forslag til ændringer ud sammen med referatet, og vedtægterne gennemgås 
og vedtages på næste møde. 
 
6. 
Status på det fremtidige bibliotek på Lindbjergskolen/Iben 
Start 2018 vil der være inddragelsesproces. 
Et ønske biblioteksrådet er, at der stadig er mulighed for at logge sig ind på biblioteket fra 
kl. 9-21, og at der stadig er bemanding uden for ”skoletid”. Ligeledes ønsker dagplejen de 
samme forhold til at komme og bruge og være på biblioteket, som de kender fra i dag og 
som de er utrolig glade for. 
 
7.  
Fremtidige arrangementer: 
Pandekagedagen den 28. februar kl. 9 – 13. Dørene skal åbnes kl. 8.00, og  
Iben får lavet opslag til dørene, sørger for plastikkrus og servietter. Et par borde skal stilles 
op il bageriet. Iben sørger for det. Vi låner pande fra Vildbjerg + egen. 
Indkøb af varer – Eva køber ind, og vi ordner regnskabet efterfølgende. Biblioteket betaler 
udgifterne. Eva, Bodil og et par stykker mere fra borgerforeningen sørger for bagning og 
oprydning. 
 
Arrangementet med Michael Reiter den 9. marts kl. 19. 
Iben får fabrikeret plakater til omdeling og at det annonceres på Herning Bibliotekernes 
FaceBook, hjemmesiden og kalender. Annonce i Sunds/Hammerum avisen. 
Bogen skal være på biblioteket til eksponering. 



Vi forventer 80 deltagere. 
Kim ordner det praktiske ved arrangementet og har kontakten til Michael Reiter 
Bodil og Eva er behjælpelig fra om eftermiddagen. 
 
Aarhusturen til Dokk1 den 26. april afvikles privat. 
 
Læsekreds - bestilling af bøger foregår via Jens på biblioteket. 
 
8. næste møde 24. april kl. 19. 
 
9. Evt/Gensidig orientering 


