Bestyrelsens beretning 2020/21
Til generalforsamling i Kulturhuset
Mandag d 14.6.21 kl. 19
Kære venner af Munkebo Bibliotek.
Hvor er det dejligt, at vi nu kan mødes igen.
1 1/2 år er gået siden sidste generalforsamling d. 22.2.20 og vi har været gennem en tid præget af nedlukninger og
aflysninger i stor stil pga corona og flytning af biblioteket, men alligevel er der sket meget.
Før det hele lukkede ned, nåede vi at medvirke til og til selv afholde 5 arrangementer.
D. 2.3.20 var det et genforeningsarr i Kerteminde Kino i samarbejde med Langeskov og Kertemindes biblioteksvenner og
selv har vi afholdt 4 livestream arrangementer i februar , marts, hvoraf et af foredragene havde den skæbnesvangre titel:
Det er bare en virus.
Ja, det det skal jeg da love for!
D 11.3. lukkede DK ned og d 1.4. stod der affaldscontainere foran indgangen til biblioteket og der blev kasseret med
hård hånd. Uha, det så voldsomt ud. Biblioteket var lukket ned til flytning, uden noget sted at flytte hen, da
forsamlingshuset først skulle renoveres til formålet, så det havde lange udsigter med at få et bibliotek igen.
Sammen med personalet arbejdede vi for, at få etableret et midlertidigt udlånssted i Munkebo. Det blev en container
indrettet til mini-bibliotek, en såkaldt Bib-box, som blev stillet op nede foran idrætscenteret.Den fungerede efter
omstændighederne godt.
Så gik der et halvt årstid, hvor vi alle var mere eller mindre isolerede på hjemmeadressen.
I september ‘ 20 opfordrede MBV’ s bestyrelse til, at der blev holdt et orienterende møde om indretningen af det nye
bibliotek. Bestyrelsen og 2 repræsentanter fra personalet mødtes på leder Søren Hansens kontor og så på tegninger af
indretningen, hvorefter vi kørte til Munkebo for at besigtige de nye lokaler.
Her manglede inventaret, men ellers stod lokalerne indflytningsklare. Christian Barding fortalte at biblioteket først kunne
åbne igen d 1.1.21 pga at netforbindelsen skulle koordineres med administrationscenterets.
Vi var chokerede og protesterede heftigt og det lykkedes os, i samklang med personalet, at få rykket åbningen frem til d.
12.10.20. Der blev etableret en midlertidig netforbindelse, så Bib kunne lukke delvist op.
D. 17. Oktober fik vi afholdt et coronaaflyst arrangement fra foråret med forfatteren Linda Lassen, som spændende og
engageret fortalte om researchen til sin bog: “ Tysklandsarbejderen Fredriks valg” . Det blev et meget vellykket og
velbesøgt arrangement.
I oktober og november afholdt vi 6 livestream foredrag , hvor der gennemsnitligt kom 15 tilhørere. Til Rane Willerslevs
foredrag om “ Tilblivelsen af det moderne menneske” kom der 23!
We love livestream!
Om eftermiddagen d 27.11. deltog vi, i samarbejde med Munkebokoret, kulturhuset, Spar og biblioteket i digital
juletræstænding foran det nye bibliotek. Julemandens ankomst blev filmet og udsendt samme eftermiddag på lokaltv og
børnene fik deres godteposer udleveret under udøvelse af alle sikkerhedsregler.
Det kunne jo ikke blive den folkefest det plejer at være, men julemanden gjorde lykke og børnene var glade.
Siden det meget velbesøgte protestmøde i 2019 , som MBV indkaldte til, er politikere og embedsmænd i kommunen
blevet klar over, hvordan placeringen af det nye admcenter,udover at ødelægge vores smukke og velfungerende Bib,
også gjorde alle de foreninger der brugte biblioteket og forsamlingshuset hjemløse. Det har givet en større
opmærksomhed og lydhørhed overfor foreningernes ønsker til det nye forsamlingshus , som kommer til at hedde
Troelskærsalen.
D. 18.12.20 blev foreningerne bedt om at indgive deres ønsker til Troelskærsalen på mail og d 19.5. i år, kunne vi
endelig mødes til en rundvisning i det nye admcenter og til en fremvisning af de arkitekttegnede planer for
Troelskærsalen. Det ser i det store og hele meget godt ud, men vi har gjort opmærksom på, at der kommer til at mangle
toiletter og at vi gerne vil ha’ et udstillingslokale igen.
Der er kun afsat 3 mill til salen og de rækker jo ikke langt, så vi er meget spændte på resultatet, som efter planen,skulle
kunne tages i brug efter sommerferien.
Kommende aktiviteter og arrangementer efterår 2021
Vi er meget spændte på hvem den nye leder af
Bibliotekerne bliver og glæder os til samarbejdet .
I morgen d 15.6.21 er der Dialogmøde med Bib.venner fra alle 3 biblioteker og bibliotekspersonale om bibliotekernes
udvikling. Vi skal i grupper drøfte bibliotekernes fokuspunkter, som er :

- Læselyst
- Børn og Unge
- Kulturelle fællesskaber
Ang samarbejdet med biblioteket kunne vi godt ønske os et bedre samarbejde og koordinering omkring arrangementer fx
at vores arrangementer også blev annonceret på biblioteks hjemmeside og at personalet fik timer til en gang imellem at
deltage i biblioteksvennernes arrangementer .
Livestream starter op igen i efteråret Det første arrangement er tirsdag d 5.10.21
Emner: Big Bang, Yngre med årene( Bente Klarlund),Pandemier,” Den inderste kerne” ( Forfatter Lotte Kaa Andersen),
Vore cellers saltbalance.
Oktober: Teater Gyda med forfatter og skuespiller Arne Bjørk. “ Den stille klovn”
Vi vil arbejde på at få genetableret “ Bibliotekarens boganbefaliner”, som var et rigtig godt tiltag fra biblioteket. 2
bibliotekarer fortæller om og anbefaler nogle af de nye bøger. Den ene af de 2 nyansatte på biblioteket, Semmi, er
faktisk uddannet i litteraturformidling.
Den anden nyansatte er uddannet bibliotekar.
Dialogmøde op til kommunalvalget i november med fokus på kommunens kulturpolitik herunder bibliotekerne.
Oktober :“Syng dansk” i samarbejde med biblioteket og Munkebokoret
November: Juletræstænding

Inspireret af den vellykkede grundlovsfest d 5.6.på Bakken, som gennem nogle år har været arrangeret af Kristen
Demokraterne, vil vi arbejde for at det bliver en fast tradition på Bakken, og det vil vi gerne gøre i samarbejde med
Bakkens venner, Munkebokoret og de politiske partiforeninger .
Til slut vil jeg gerne takke de andre medlemmer af bestyrelsen, Egon, Lise Lotte, Maria og Jesper, for et godt, stabilt og
muntert samarbejde
Og så vil jeg takke jer som er mødt op her i dag og alle I medlemmer , som motiverer os til at lave spændende
arrangementer og støtter os i arbejdet for at udvikle bibliotekerne og i kampen for gode lokaler til kultur-og foreningslivet i
Munkebo.

