
  

Møde i Ikast-Brande Biblioteks Brugernævn onsdag den 22. marts kl. 2017 17 - 19   
 
Mødested: Ikast Bibliotek, Grønnegade 25 
 
Deltagere:  
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. september 2016.  
Godkendt 

 
2. Implementeringen af besparelsen på ½ mio. i 2017 

 
Besparelsen er  gennemført gennem forskellige tiltag: 
lukning af  lydavisen – 70.000 
opsigelsen af bogopsætterne 80.000 
flexjob afsluttet 70.000 
seniorjob lokalhistorie 70.000 
nedsættelse af timetal for en række medarbejdere 70.000 
beskæring af diverse materialekonti 

 
3. National bruger- og benchmarkundersøgelse af servicen på Ikast-Brande Bibliotek 

Finansieret af slots- og kulturstyrelsen.    
 
ud af 800 udsendte skemaer blev det til en svarprocent på 45    
 
Ud af brugerne er 70% kvinder og 30% mænd 
 
Ikast Brande scorer 87.2 point på tilfredshedsskalaen.  
Landsgennemsnittet er 88. – så det kan vi ikke være utilfredse med 
Læs nærmere detaljer omkring undersøgelsen i tidl. Fremsendte bilag 
 
Konklusionen på undersøgelsen bliver at der skal satses på børn og faciliteter, der gør det  hyggeligt at 
mødes. 
 

4. Kultur- og Bibliotekspolitik – hvad synes brugernævnet om forslaget? Se bilag.  
 
Lise forslår at politikken tages op periodisk, for at  kunne konstatere om  
den efterleves af alle. Ellers er alle enige om at det er sundt at der er sat ord på kulturen i kommunen.  
 
En god ting at det indføres at der skal samarbejdes på tværs af institutioner/skoler/kulturaktører 
 
Hvis I har ideer/kommentarer  til bibliotekspolitikken som jo kan nærlæses  i tidl. Fremsendte bilag 
 
 

5. Biblioteket samarbejde med frivillige – nu og i fremtiden /Maibritt 
 
Maibritt forslår at der gøre mere opmærksom på  muligheden for at blive frivillig på  bibliotekerne.  
Bl.a. med en post i efterårsprogrammet, hvor der gøres opmærksom på muligheden for at blive 
frivillig.  
 



  

Et emne til bibliotekspolitikken.  - Evt. kunne lokalrådene i Bor. Ev kontaktes/ Carsten 
 
 

6. Hvordan kan biblioteket samarbejde med og skabe attraktive tilbud for kommunens unge? 
/Maibritt  

http://www.aoib.dk/artikel/ikast-har-glemt-de-unge 
 
         Biblioteket deltager i disse to projekter ”Demokratistafetten / Invitation lab” hvor der  
         arbejdes sammen med gymnasiet og promidt 

 
7. Danmarks Biblioteksforenings initiativ til en ”fælles fortælling om biblioteket og DEMOKRATIET” 

Kampagne i efteråret 2017 op til KV17 
Orientering om projekt fra Martin 
 

 
8. Projektet ”Tid til læsning” – et tilbud om guidet fælleslæsning for borgere med psykiske problemer 

går nu i gang på Ikast og Brande bibliotek fra uge 12  
 
Er der nogen i rådet der kender nogen der har lyst og behov for at komme ud og  være med? Så prik 
dem og få dem til at kontakte Biblioteket.  
 

9. NordPlus – et nordisk-baltisk samarbejde /Martin  
Orientering om projekt fra Martin  

 
10. En udpeget plads til et medlem af Handicaprådet – på lige fod med Ældrerådet og Ungdomsrådet 

/Carsten  
Brugernævnet er enige om at nævnet udvides med en repræsentant for Handicaprådet. 
Tænkes vedtaget 18 april af byrådet.  

 
11. Kan biblioteket i Ikast-Brande gøre en indsats for at hjælpe ”ældre ensomme mennesker”? Se 

artikel i Danmarks Biblioteker  nr. 1. 2017, s. 24 – 25 og  Projekt Ældrefællesskaber & Biblioteker 
(juni 2016 – december 2017) /Carsten 

 http://www.db.dk/files/DB0117.pdf 
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/product-side 
 
Ikast-Brande er med i tænketanken omkring emnet 
 
evt. kunne emnet være et indsatsområde i biblioteksstrategien.  
 
12. Evt.  

 
Fælleslæsning interesse for deltagelse fra brugernævnet som en del af  projektet ”Forladte 
Huse” 
 
Andre deltagere kunne være kulturudvalget – andre politikere 
 
Næste møde: Mødes når kulturpolitikken er vedtaget.  
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