
  

Referat fra det konstituerende møde i Ikast-Brande Biblioteks Brugernævn tirsdag den 14. juni 
kl. 18 – 20   
 
Deltagere 
Maibritt Ha Ji Kindberg 
Stine H. Tarp 
Birgit Hoffmann 
Kai Møller Nielsen 
Carsten Dalgaard 
Lise Trabjerg Pedersen  
Yildiz Kibar 
Gerda Jensen 
Kirsten Holst 
Kim Kaulbach 
Martin Lundsgaard-Leth  
 
Afbud 
Aksel Grønvall 
Marian Grønbæk 
 
 
Dagsorden 
 

1) 
Velkomst og præsentation 
 Martin bød velkommen hvorefter gamle og nyvalgte brugernævnsmedlemmer præsenterede 
sig selv.  

 
2) 
Hvad er din kæphest, når det handler om biblioteket?  
Brugernævnsmedlemmer pegede på følgende: 

 Det er vigtigt at få ’lokket’ folk til at benytte biblioteket.  

 Interessen for at benytte biblioteket skal udbredes til de mange ikke-brugere. 

 Det er vigtigt, at børnene bruger folkebiblioteket på lige for med skolebiblioteket. 

 Det fysiske biblioteket er en anledning til at ”folk kommer hjemmefra” og ser andre 
mennesker.  

 Foredrag og forfatteraftenerne er gode og vigtige tilbud.  

 Bibliotekets tilbud til børn og særligt i førskolealderen er vigtige for at give kendskab til 
bøger og stimulere sprogudviklingen.   

 Biblioteket en god mulighed for tilflyttere, der har brug for et offentligt sted, hvor de 
kan lære lokalsamfundet at kende.  

 
3) 
Brugernævnets opgave, udfordring og ’goder’  



  

Martin redegjorde for brugernævnet opgaver, der er præget af stor aktionsfrihed. Den 
vigtigste opgave er, at være: ”det andet blik” (et blik der måske ser noget andet end 
bibliotekets fagprofessionelle),  sparringspartner, kritiker og ideskaber sammen med biblioteks 
ledelse og medarbejdere.  
 
Brugernævnet er inviteret med til den årlige udflugt (denne gang den 28. sep.) for bibliotekets 
frivillige. En udflugt som medarbejderne og brugernævnet også plejer at deltage i.  
Se vedhæftede invitation.  

 
4) 
Om Ikast-Brande Bibliotek. Lidt historik og her-og-nu situation. 
Martin gennemgik Ikast-Brande Biblioteks udfordringer med hensyn til fadende udlånstal og 
økonomiske vilkår, der i de seneste år er blevet strammere.  
Biblioteksbudget i Ikast-Brande er i dag 13,1 mio. kr. (2015 nettobudget) 
Ikast-Brande Kommune er med 316 kr. pr. indbygger landets 5. billigste biblioteksvæsen 
Billigere er Odder (294), Haderslev (299), Kerteminde (307) og Hedensted (313) 
Dyrest er Albertslund (917), Helsingør (834), Herlev (801), Tårnby (744) og Dragør (739) 
Landsgennemsnittet er 449 kr. pr. indbygger 

 
5) 
Orientering om vejen frem mod IBKs første egentlige kulturpolitik  
Borgerne vil i løbet af efteråret blive inddraget i processen. Vær særligt opmærksom på den 
åbne kulturkonference med happenings, oplæg og gruppedrøftelser i RemisenBrande lørdag 
den 17. sep. Kl. 10 – 15. Deltagelse er åben for alle borgere herunder også medlemmer af 
brugernævnet.  
Se vedhæftede bilag. 

 
 

6) 
Valg af formand, næstformand samt beslutning om suppleanters deltagelse i 
brugernævnsmøder 

 
Lise Trabjerg Pedersen blev med applaus genvalgt som formand. Maibritt Ha Ji Kindberg blev - 
ligeledes med applaus - valgt som ny næstformand. Tak til Birgit Hoffmann der har haft posten 
som næstformand i den seneste valgperiode.   
Brugernævnet besluttede, at de 7 borgervalgte medlemmer, uanset stemmetallet, kan deltage 
i nævnets møder.  

 
7)  
Møder frem til årsskiftet 
Møderne frem til årsskiftet ligger på følgende datoer. Da de fleste medlemmer er bosiddende i 
Ikast vil møderne blive afholdt på Ikast Bibliotek.  
Tirsdag den 13. sep. Kl. 18 – 20 
Tirsdag den 15. nov. kl. 18 – 20 (Sidste nyt: Pga. et møde samme aften i den kulturpolitiske 
styringsgruppe skal der findes en anden dato)  


