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Formandsberetning til generalforsamling i MBV 22.2.20
Kære biblioteks venner.
Tak for jeres fremmøde her i dag. Det er vi meget glade for.
Jeg vil nu fortælle lidt om det år der er gået. Det har været meget turbulent men også godt
år, præget af kommunalpolitiske planer,godt samarbejde med andre foreninger i Munkebo
og nogle vellykkede arrangementer.
Vores første udspil som nyvalgt bestyrelse, var et ønske om at styrke samarbejdet med de
to andre bibvenneforeninger i kommunen.Det syntes oplagt, da de 3 biblioteker jo er
fælles om resurser, ledelse og personale. Vi var på det tidspunkt meget bekymrede for de
2 gange Munkebo bibliotek er forslået nedlagt , at bibliotekerne kørte med konstitueret
ledelse, den dårlige tildeling af resurser ( som faktisk er den laveste i landet) og de
manglende visioner for bibliotekerne.
Vi indkaldte til et møde , som blev afholdt d 15.5.19 i bib.mødesal med deltagelse af
repræsentanter fra de 2 andre venneforeninger og vi nåede i fælleskab frem til 9
spørgsmål ( som beklageligvis på foranledning af direktør Christian Barding i samarbejde
med KBV blev "censureret ned til 7 !)Disse 7 spørgsmål stillede vi så til politikerne i kulturog fritidsudv d. 1.8.19. Vi fik ikke på mødet indtryk at der eksisteret de store visioner for
biblioteksvæsnet, men dog vished for, at ingen af partierne ønsker at nedlægge biblioteker
i kommunen.
På mødet haltede det fælles fodslaw med Kerteminde Bib vennerne. Vort lidt naive ønske
om samarbejde mellem bibvenneforeninger og politikere mødte virkeligheden, hvor
indbyrdes konkurrence og skjulte dagsordner hører til realiteterne, men selvfølgelig skal og
vil vi fortsat at samarbejde, men ligefrem fusionere til en samlet venneforening, som det
blev forslået fra Kerteminde, synes vi ikke tiden eller signalerne er moden til.
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Vi har et meget stort ønske om at samarbejde med andre foreninger i Munkebo omkring
arrangementer. Det giver ny inspiration og større " kundekreds".
Vi har samarbejdet med Lok hist arkiv, Lindødagene,Munkebokoret, Munkebo bibliotek ,
Kulturhuset og Langeskov og Kerteminde Biblioteks Venner.
Udover det kommunalpolitiske, har vi været arrangører og medarrangører af 10
arrangementer som er:
*Erfaringsudveksling og gensidig inspiration med de 4 andre læsekredse i Munkebo
*Grønlands musikhistorie ved Christian Søgård
*Foredrag ved kaptajn Jens Christian Christiansen
*"Syng dansk" på biblioteket
*Juletræstænding foran biblioteket.
Og som noget helt nyt og spændende
*5 x "livestream" om den nyeste forskning fra Århus Universitet
Så deltog vi med en stand på Seniormessen d 30.10.19 i Langeskovhallen, hvor vi bla
fik ideen til vores nye flotte Roll up banner, som I kan se her.
Da bomben om planerne om flytning af Munkebo bibliotek til Forsamlingshuset sprang,
kom vi på barrikaderne og vi har i samarbejde med 13 foreninger,som er brugere af
bibliotekets lokaler, arbejdet på at få ændret planerne . Udover helt at lukke biblioteket, er
det det værste det kunne ske for vore smukke og velfungerende bibliotek, kommunens
Hovedbibliotek, borgernes samlingssted, byens vigtigste kulturinstitution og 1300
foreningsmedlemmers gode lokaler.
Her er politikerne i gang med at ødelægge meget mere end de aner, men måske er de nu
blevet lidt mere klar over det,efter det meget velbesøgte borgermøde d 18.11.19 hvor 300
utilfredse, frustrerede borgere mødte op.
Belutningen om flytning er endelig vedtaget i økonomiudvalget og vi har derfor i
bestyrelsen valgt at se fremad og arbejde på at biblioteket og foreningerne får de bedst
mulige lokale-og arbejdsforhold fremover.
D 25.3.20 har kommunaldirektør Claus Lade inviteret til et orienterende møde for alle de
involverede foreninger.
I det kommende år fortsætter vi med livestreaming. Vi har afviklet 2 tirsdagsaftner og der
er yderligere 5 på programmet her i foråret. Der er har været pæn interesse for med
gennemsnitligt 10-15 tilhørere, som har udtrykt stor tilfredshed med arrangementerne og
forskerne er meget dygtige til st gøre det spændende og underholdende.
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I den forbindelse kan jeg fortælle, at initiativtageren til livestream i Munkebo, Maria
Fischer, har indvilget i at stille op til bestyrelsen. Hun er en ildsjæl, som får ting til at ske,
så det er vi meget glade for.
I anledning af 100året for Genforeningen i 1920 har vi Mandag d 2.3. samarbejde med
Langeskov og Kerteminde biblioteks Venner, Kerteminde Kino og Grænseforeningen
et arrangement i Kerteminde Kino med Forfatteren Karsten Skov, som fortæller om sin bog
"Knacker" og hvor filmen " I krig og kærlighed" vises.Der er tilmelding og det koster 50,- for
foredrag og film.
Det bliver helt sikkert en spændende aften,
D 25.4 kommer forfatteren Linda Lassen og og fortæller om sin bog :
Tysklandsarbejderen. Det arrangement vil I høre nærmere om.
For at lave noget for de unge, arbejder vi på et samarbejde med DUI Leg og Virke om et
arrangement med E-sport og vi arbejder også med planer om et arrangement med
Lindhøjs Venner om et foredrag om Poul Reichardt og med et arrangement med sange fra
Kim Larsens bagkatalog og et teaterarrangement om Liva Weel.
Vi arbejder også med planer om igen i efteråret 2020 at lave en dag for læsekredse og
andre interesserede, hvor vi,udover den fælles inspiration, vil booke en bibliotekar til at
orientere om nyindkøbte bøger.
Til sidst vil jeg gerne takke jer medlemmer for jeres opbakning, den er vigtig. Uden jer,
ingen forening. Hvis I har ideer til arrangementer, meninger om bibliotekets fremtid ,
bestyrelsens arbejde eller andet, vil vi meget gerne høre om det.
Og så vil jeg takke resten af bestyrelsen for et super godt arbejde og et samarbejde, som
gør det sjovt og nemt være formand.

Agnete Søgård Hansen
Formand

