
”Kertemindedage” 19. - 22. september 2013 
 

Sæt kryds allerede nu på weekenden d. 19. 22. september 2013, hvor de 
efterhånden traditionelle ”Kertemindedage” afholdes.  Temaet for 2013 
bliver ”Mod til at være”, og planlægningen foregår i disse uger.  Der 
bliver højskolelignende aktiviteter med en blanding af foredrag, samtaler 
og koncert, - en god weekend at invitere gæster til Kerteminde! Inge van 
Dijk, Jørgen Holm, og Jonie Kristensen repræsenterer Kerteminde 
Biblioteks venner i Kertemindedage udvalget, som også har 
repræsentanter fra Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd. 

Nummer 96 af 98. 

Bibliotekerne har været emnet i flere avishistorier. Næsten hver gang med 
historier fra et klemt nutidig hverdag eller om en uvis fremtid. For nyligt 
skrev Fyens Stiftstidende at Kerteminde Kommune markerer sig som en 
af de kommuner der bruger absolut færrest penge på biblioteker. Nummer 
tre fra bunden.  
Det kan givetvis måles på mange måder, og andre opgørelser vil måske 
ændre placeringen. Men en topplacering kan næppe komme på tale. 
 
Kerteminde Biblioteks Venner ønsker naturligvis et godt og 
velfungerende bibliotek som et uundværligt kulturelt bidrag til alle 
borgere i hele kommunen. På den måde er vi selvfølgelige partiske og 
kede af den placering. Det overrasker næppe nogen eftersom det fremgår 
af foreningens vedtægter.  
 
Oveni snævre økonomiske rammer kommer forventeligt i den nærmeste 
fremtid en funktionel ændring. Biblioteksservice suppleres med 
myndighedsopgaver hørende under borgerservice ligesom det ses mange 
andre steder i landets kommuner. Det tilfører næppe større økonomiske 
midler til biblioteksservices. 
 
Bibliotekets Venner er en upolitisk forening udenfor forvaltningen, og 
står på den måde i en neutral zone. Den position kunne foreningen 
muligvis bruge til en objektiv debat.  Der er mange specialister og 
erfaringer fra andre biblioteker som kan inddrages. Og især kan 
bibliotekets brugere og kommunens borgere inddrages i spørgsmålet om 
hvilket bibliotek man ønsker. Det er måske en værdig opgave, at bidrage 
til politikernes formulering af fremtiden hvis fortiden alligevel ikke kan 
fastholdes.                                                                             Jørgen Holm 
 

 

 

 

Nyhedsbrev 
 

Februar 2013 
 

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling kl. 19:00,  

torsdag d. 14. marts 2013 
                   

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kerteminde Biblioteks 
Venner på torsdag aften den 14. marts 2013, kl. 19:00. 
Generalforsamling afholdes i den gamle byrådssal på Kerteminde 
Bibliotek.  

 

OBS! 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 tre år, da vi spiste sammen, så vi 
fortsætter traditionen! Tilmelding er ikke nødvendig.  
 
 



Dagsorden for generalforsamling: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandsberetning 
3. Regnskabsfremlæggelse 
4. Kontingent 2014 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

            På valg er formand Jonie Kristensen og bestyrelsesmedlem 
            Ingrid Kristensen.         

      Jonie Kristensen ønsker ikke genvalg som formand. 
      Ingrid Kristensen ønsker ikke genvalg som 
      bestyrelsesmedlem. 
      Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år. Nuværende    
      suppleanter er Tonni Raab og Jørgen Holm. 
      Tonni Raab ønsker ikke genvalg, og Jørgen Holm ønsker 
       ikke genvalg som suppleant.   
6. Valg af revisor og revisor suppleant 
7. Indkomme forslag 

            Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal  
            være formanden i hænde senest den 7. marts. (Sybergsvej  
            2A, Kerteminde, joniekristensen@yahoo.dk). 
      8.   Evt. 
 

Kære medlemmer, 
Alle opfordres til at deltage i generalforsamlingen, hvor vi skal spise 
sammen og høre Susanne Pilegaard, bibliotekar, fortælle om biblioteket 
lige nu, inden vi afholder vores officielle generalforsamling. Der bliver 
valg af nye bestyrelsesmedlemmer og drøftelse af foreningens aktiviteter. 
Vi ser frem til en hyggelig aften med tid til samtale mellem 
medlemmerne og plads til inspirerende nye visioner for foreningen.  
 
Stor tak til ”værtsgruppen” som blev etableret på sidste års 
generalforsamling. Gruppen har trofast stået for det praktiske ved mange 
arrangementer.  

 
To bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg på generalforsamlingen:  
 
 Ingrid Kristensen har været med fra starten, og vi alle siger hende  
en stor tak for hendes indsats på mange områder, ikke mindst hendes 
arbejde med nyhedsbrevet op opbevaring af bøger til bogsalget.  

Tonni Raab ligeledes får stor tak for hendes arbejde gennem mange år. 
Tonni har bidraget med mange gode idéer, bl. a. stiftelsen af, og arbejde 
med, den populære Lørdagscafé i Kerteminde Kino.  
 
Som man kan læse under dagsordenen for generalforsamlingen, ønsker jeg 
ikke genvalg som formand for Kerteminde Biblioteks Venner. Jeg synes at  
9 år er et passende tidsrum for mig at have været formand. Naturligvis er jeg 
meget glad for, hvordan foreningen hele tiden har udviklet sig, og takker 
hjerteligt alle for den store opbakning. Jeg er helt sikker på, at foreningen 
fortsætter med at støtte biblioteket som kulturcenter på bedste vis. 
Selvfølgelig vil jeg også fremover være et meget aktivt medlem af forening.                  
                                                                                                

Jonie Kristensen 
 

Sangeftermiddage med koncert kl. 16:00  

d. 28. februar og den 25. april 
 
Andreas Bøttiger, studerende på Fyns Musikkonservatorium, spiller 
improviseret saxofon numre før vi synger fællessange torsdag eftermiddag 
den 28. feb. i den gamle byrådssal.  Signe Noah Andersen spiller fagot på 
”Sangeftermiddag med koncert” den 25. april. (Signe skulle melde afbud den 
24. januar på grund af sygdom.) 

 

 

Hvordan bliver man forfatter?  

Foredrag i den 2. april med Signe Schlichtkrull 
 
Tirsdag den 2. april kl. 19:00 inviteres alle interesserede til forfatter foredrag 
om hvordan man bliver forfatter, og hvordan en evt. skrivegruppe bedst kan 
bruge hinanden. Mødet foregår i den gamle retssal på Kerteminde Bibliotek. 
Den roste unge forfatter Signe Schlichtkrull vil læse op fra sin roman ”Krak” 
og dele ud af sine tanker og tips om at tage skrivning alvorligt. Vi håber at 
en gruppe af interesserede skrivere kan etableres efterfølgende, for at dele 
erfaringer og holde gejsten op i forhold til skrivearbejdet. Jeg har meldt mig 
som praktisk koordinator for en evt. ny gruppe med denne interesse.  
OBS! Man kan selvfølgelig komme for at høre Signe Schlichtkrull uden at 

være interesseret i at deltage i en skrivegruppe!! 
 
                                                                                                 Jonie Kristensen 


