
Kontingent 2014.

Af praktiske grunde har vi valgt at meddele at dette nyhedsbrev bliver 
det sidste hvis ikke man har fornyet sit medlemskab. Hvis I endnu ikke 
har foretaget indbetalingen og måske har forlagt sedlen med 
kontooplysningerne er de her: I kan indbetale til 0828 0003592995 i 
Sparekassen Faaborg via netbank eller kontant i banken på nævnte 
konto med oplysning om jeres navn.
NB! Skulle I ønske at modtage Nyhedsbrevet via jeres e-mailadresse, 
vil vi sætte stor pris på det. Det vil begrænse portoudgifterne. I kan 
meddele jeres ønske på foreningens hjemmeside eller direkte til mig på 
inge.vandijk@dlgmail.dk.         På forhånd tak, Inge van Dijk

KALENDER

Lørdagscaféer i Kerteminde Kino
  (Kl. 11-12:00, 40 kr.)

8. marts:
Rikke Aagaard Nielsen omtaler en bog.
Birgitte og Jesper Vølund spiller og synger folkemusik.

12. april: 
Lone Skov omtaler en bog.
Peter Andersen spiller klassisk guitar. 

Sangaftener i den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek
 (torsdag, kl. 19 – 21:00, 20 kr.)

27. februar ved Tage Krogh Nielsen.

27. marts ved Mariann Fischer Boel.

24. april ved Ritt Bjerregaard. 
                          

 

Indkaldelse til Generalforsamling
tirsdag den 11. marts 2014. kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kerteminde Biblioteks 
Venner på tirsdag aften den 11. marts 2014, kl. 19:00. 
Generalforsamling afholdes i den gamle byrådssal på Kerteminde 
Bibliotek. 
Obs! Men først er der en let aftensmad kl. 18:00, serveret af 
bestyrelsen! 
Vi synes at der har været en hyggelig stemning forud for 
generalforsamlingen de sidste fire år, da vi har spist sammen. Derfor 
fortsætter vi traditionen! Før generalforsamling, vil Susanne Pilegaard 
fortælle nyt fra Kerteminde Bibliotekerne. Tilmelding er ikke 
nødvendig. 

”Kertemindedage” 2014.

Sæt allerede nu kryds på weekenden 2.- 4. oktober, 2014, hvor de 
efterhånden traditionelle ”Kertemindedage” vil blive afholdt. Årets 
overskrift og tema bliver ” FJORTEN ”. Planlægningen foregår i disse 
uger. Indholdet bliver som tidligere år højskolelignende aktiviteter med 
en blanding af foredrag, samtaler og koncert, - en god weekend at 
invitere gæster til Kerteminde.
Dagene arrangeres igen i år af Kerteminde Biblioteks Venner og 
Kerteminde- Drigstrup Menighedsråd i fællesskab. 
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Kære medlemmer!                      

Inden generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et beskedent 
måltid, og bibliotekar Susanne Pilegaard vil traditionen tro fortælle lidt 
om, hvad der sker på Kerteminde Bibliotek, og hvilke visioner man har.
Kerteminde Biblioteker har nu erhvervet en absolut sidste plads, hvad 
angår offentligt tilskud pr. borger. Jeg mener også, at biblioteket her i 
Kerteminde nærmer sig en sidste plads, hvad angår mangelfuld 
renovering.
Men hvad angår service ligger Kerteminde Bibliotek absolut ikke på en 
sidste plads, snarere helt i toppen. Det er en fornøjelse at træde indenfor 
på biblioteket og altid at møde glade og meget 
hjælpsomme medarbejdere.
Den samme gode service har jeg som formand også oplevet på 
Frivilligcentret. Det er lige før den røde løbe bliver rullet ud, når man 
kommer og beder om hjælp. Personalet gør alt for at hjælpe os som 
forening. Det har været en stor hjælp at kunne benytte faciliteterne på 
Frivilligcentret.

Vi har haft mange gode arrangementer med mange gæster siden sidste 
generalforsamling. Især var det en stor fornøjelse for mig at opleve 
bogsalget med mange glade hjælpere og købere og med et rekord stort 
overskud.
Der er ledige pladser i vore læsegrupper. Derfor efterlyser vi 
medlemmer. Meget gerne også mænd. Hvis du har lyst, så kontakt mig 
eller en anden fra bestyrelsen.
Inge v. Dijk, Lucy Bergstrøm og Inge Borch ønsker genvalg. Lise 
Bencke ønsker derimod ikke genvalg, hvorfor der skal vælges en 
suppleant. Lise vil fortsat gerne hjælpe til med det praktiske og være 
kontaktperson i værtsgruppen.
Jeg har ønsket orlov som formand det kommende år, Jørgen Holm har 
sagt ja til en konstituering som formand, og jeg fortsætter som menigt 
bestyrelsesmedlem.
                                                            Traute Thorstensen

Forventninger

Der er grøde i biblioteksområdet i Kerteminde.
Nogle af de praktiske forhold med samspil mellem borgerservice og 
biblioteker blev afklaret med høring og beslutning sidste år.
Langeskov bibliotek har ligesom Kerteminde Bibliotek fået en 
venneforening, der kan repræsentere borgerens synspunkter i dialogen 
med kommunen om fremtidens bibliotek.
En dialog der allerede er sat igang gennem møder med den politiske 
ledelse og aftaler om møder med kulturforvaltningen. Resultatet kendes 
naturligvis ikke, vi ved dårligt nok præcist hvad vore ønsker er, udover 
ændringer på lokaliteter, tilgængelighed og synlighed. Altsammen 
noget der i stigende grad vil fastholde biblioteket som et centralt 
kulturelement i borgernes hverdag.
Bestyrelsen er ved at formulere vores forventninger og håber meget at 
høre fra mange medlemmer om deres forventninger. 
Generalforsamlingen er en mulighed som vil blive suppleret med andre 
medlemsbidrag. Derudover hører vi på eksperter, kulturministeriet, 
bibliotekarer og andre konkrete faglige bidrag. Vi står for ønskerne, 
politikere og forvaltningen står for mulighederne.
Det bliver en spændende tid når forventningerne skal mødes med 
virkeligheden.
Vi er dog forventningsfulde og glade for at der meget hurtigt og 
velvilligt er startet en positiv dialog.
                                                                    Jørgen Holm

Dagsorden for generalforsamling d. 11. marts:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandsberetning
3. Regnskabsfremlæggelse
4. Kontingent 2015
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af revisor og revisor suppleant
7. Indkomme forslag

            Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
            skal være formanden i hænde senest den 4. marts. 

(Traute Thorstensen, Taarup Strandpark 9, 5300 Kerteminde, 
traute@live.dk ) 

       8. Evt. 
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