
  

Referat fra møde i Ikast-Brande Biblioteks Brugernævn tirsdag den 13. sep. kl. 18 – 
20  på Brande Bibliotek  
 
Deltagere 
Maibritt Ha Ji Kindberg 
Stine H. Tarp 
Birgit Hoffmann 
Kai Møller Nielsen 
Niels Ingvar Nielsen 
Carsten Dalgaard 
Lise Trabjerg Pedersen  
Kirsten Holst 
Kim Kaulbach 
Martin Lundsgaard-Leth  
 
Afbud 
Aksel Grønvall 
Marian Grønbæk 

 
 
Dagsorden 
 

1. Kim viste rundt på Brande Bibliotek  
2. Referatet fra mødet den 14. juni blev godkendt.  
3. Kultur- og bibliotekslederen redegjorde for besparelsen på en ½ mio. på Lokalhistoriske Arkiv i Ikast 

og biblioteket. Brugernævnet vedtog at udarbejde et høringssvar med en kritik af besparelsen på 
arkivet. Carsten påtog sig opgaven bistået af Stine*  

4. Kultur- og bibliotekslederen gennemgik kort hovedpointerne i den eksisterende Bibliotekspolitik fra 
2016.  

5. Brugernævnet har forståelse for, at biblioteket i Ikast, på grund af fortsatte problemer med 
uromagere, begrænser adgangen til ”det åbne bibliotek” således, at biblioteket lukker kl. 17. 
Mandag til torsdag holder bibliotekets fortsat åbent indtil kl. 21.  

6. Brugernævnet blev inviteret med til borgermøde i RemisenBrande den 17. sep. om kommunens 
fremtidige kultur- og bibliotekspolitik. I processen frem mod en ny politik vil der blive afholdt en 
række workshops om udvalgte temaer med adgang for alle. Det gælder bl.a. følgende to møder:  

a. ’Kultur i åbne og lukkede rum - om kulturens faciliteter’. Tirsdag den 8. november 2016 kl. 
17.00-21.00 i Klovborg Forsamlingshus (se annonce i FOCUS den 2. nov.) . 

b. ”Vision om fremtidens bibliotek i Ikast-Brande”. Onsdag den 30. nov. på Ikast Bibliotek. Det 
nærmere tidspunkt vil blive meddelt og annonceret senere.  

7. Kultur- og bibliotekslederen fortalte om Kultur & Biblioteks (det nye navn for den sammenlagte 
kultur- og biblioteksafdeling) projekterne ”Puzzle” og ”Forladte Huse”, der er kommunens bidrag til 
Kulturfestival Off Road, der varer fra den 11. april - 6. maj 2017.   

8. Næste møde: tirsdag den 15. nov. Kl. 18 – 20 på Ikast Bibliotek.   
9. Evt.  

 
* Høringssvaret og en uddybning af besparelsen er efterfølgende blevet udsendt til brugernævnets 
medlemmer.  
 


