
  

Referat af  møde i Ikast-Brande Biblioteks Brugernævn tirsdag den 5. september 2017 kl. 
17 - 19   
 
Mødested: Ikast Bibliotek, Grønnegade 25 
 
Deltagere: MaiBritt, Carsten, Stine, Birgit, Kim, Martin, Niels, Marian, Lise 

 
Afbud: Kai, Kirsten  
 
Referent: Kim  
 
Dagsorden 
 

1. Opfølgning af mødet den 6. juni (på grund af en misforståelse er der ikke skrevet referat fra 
mødet). 
 
Kommentarer undervejs: 
 
Ved næste møde er der stemning for at starte med et besøg på Vandtårnet en halv time før 
mødestarten kl. 17.00 / altså kl. 16.30 
 
Maibritt ser på om det kan lade sig gøre at få Esport klubben til biblioteket d. 29. 
Kulturnatten. 

 
        

 
2. Produktionen af Lydavisen er overgået til Ældrerådet /Carsten Dalgaard  

 
Efter en artikel i Brandebladet henvendte Mikael Lund journalist på Brandebladet sig selv. 
Derudover er Carsten og endnu en mand med til at lave lydavisen. Marie på biblioteket 
sørger for forsendelse og ”klipper” løbende artikler ud til lydavisen. 
Carsten er fast onsdagsmand, men der skal søges nogle flere frivillige til at læse op, når det 
har kørt godt i en måned. Jo flere frivillige der kommer med, jo mere frihed bliver der.  
Det er gratis at modtage lydavisen på cd en gang om ugen.  
13 medlemmer af Ældresagen + 35 ikke-medlemmer abonnerer på lydavisen.  

 
3. Drøftelse af bibliotekets mål i bibliotekets fremtidige strategi/handlingsplan.  

 
 

Kommentarer til indsatsområder:  
 
         Biblioteket må godt tænke på at lave arr.  Indimellem, når der er open by night.  

 
Carsten Dalgaard lægger op til at Kultur- og Bibliotekspolitikken skal diskuteres indgående af     

ældrerådet efter næste valg dertil. 



  

 
Det diskuteres om der skal satses yderlige på indsatsen omkring IT til ældre.  
 
Ældre der har fået 2 års dispensation i forhold til det digitale har nu fået forlænget den 
permanent fortæller Carsten 
 
Kommentarer til indsatsområder: 
 
Det overvejes af nævnet, at der både i forhold til unge og ældre gøres lidt mere ud af at 

informere om at det er muligt at søge hjælp til de digitale udfordringer. 
 
En mulighed for at gøre noget for ældregruppen er, at fælleslæsningen bruges som 

samlingsmulighed for ensomme ældre og andre også udenfor Ikast. 
 
Til orintering fra Carsten oplyses det at ældrerådet skal orienteres ved alle politiske 
beslutninger, det var ikke skete med Kultur- og Bibliotekspolitikken. 
 
 

4. Bordet rundt. 
  
Martin: Der skal findes en repræsentant for handicaprådet og det vil også være en god ide at finde 
en ny for skolerne.  
 

Carsten: Bearbejder Ungdomsrådet for at for en repræsentant med i Brugernævnet. 
Kulturminister Mette Bock kan mødes på søndag på Vesterled lejeren i Hvide Sande. 
 

Stine: Kender en forfatter Stine Drejer, der får udgivet en bog om psykisk sygdom (Min elskede 
psykose) først i december. Hun kunne måske være relevant på et senere tidspunkt. 
I forbindelse med digital dannelse kunne man lave tilbud omkring, hvordan man begår sig online – 
både til forældre og børn/unge. 

 
5. Evt. -  

 
Husk ”Vild med ord” festdagen d. 28. oktober på Bibliotekerne i hele kommunen.  

 

Turen med biblioteket går til Lego House i Billund ons. 8 nov. – der kommer en invitation senere. 
 

26. okt. kl. 15-21 tur til Godsbanen arrangeret af Kulturelt Samråd og kulturkonsulenten. 
 

6. Næste møde. 
Tirsdag den 31/10 kl. 17.00-19.00 i Ikast 

 
hov  - starter vi i vandtårnet? 

 
Hvis du er forhindres i at møde så send en mail eller ring: 9960 5133 / 5139 8584 
 


