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Vedr. Høring af udkast til bibliotekspolitik.
Fritidsborger.dk takker for muligheden for at give høringssvar på forslaget til
bibliotekspolitikken i Odsherred Kommune.
Vi har i høringssvaret lagt vægt på at tage udgangspunkt i visionens ønske om ”et
bibliotek som er borgernes mødested” og i AKSEN i Asnæs – da det i fritidsborger.dk
er ’herfra vor verden går’!!! Vi er naturligvis vidende om, at der ikke nødvendigvis er meget
’politik’ i alle kommentarerne, men ånden i disse er alligevel udtryk for, hvilken vej vi mener
udviklingen af bibliotekerne bør gå, når talen falder om dette som borgernes mødested.
I booking-kalenderen for Aksen vil man kunne se, at fritidsborger.dk hen over året benytter
AKSEN i gennemsnit 1 gang om ugen. Arrangementerne er delt op i grupper med fælles
kendetegn:
o Mindre møder i bestyrelsessammenhæng eller på projektgruppeniveau – antal
deltagere mellem 5 og 10. Disse møder foregår oftest ved de små runde borde
øverst i foyeren, da man så ikke er nødt til at benytte en af de store sale og heller
ikke skal til at bruge tid på at stille borde op.
o Møder i foreninger, der er udsprunget af fritidsborger.dk – som ”Læsehestene”,
”Odsherred Whiskylaug” og ”Rejsegruppen” – antal deltagere mellem 15 og 40.
Disse møder foregår i Salen, som for så vidt fungerer rimeligt til formålet. Der er
dog svagheder, som beskrives herunder.
o Store arrangementer som ex. generalforsamling – antal deltagere ca. 100. Sådanne
arrangementer forgår selvfølgelig i Salen, som for så vidt fungerer rimeligt til
formålet. Der er dog i lighed med ovenstående enkelte svagheder, som beskrives
herunder.
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Fritidsborger.dk kunne godt tænke sig enkelte ændringer i AKSEN, der ville kunne
understøtte visionens punkt ”Et bibliotek som er borgernes mødested”. Her følger det
væsentligste udpluk af ønskerne:
o Månedlige eller kvartalsvise brugermøder bør implementeres i et ambitiøst
Kulturhus, som vi håber at Aksen er ☺ Biblioteket bør være vært og igen vil der her
kunne være fokus på synergi og samarbejde mellem biblioteket og områdets
foreninger – noget der vil være til stor gavn for alle. Samtidig vil biblioteket have en
udsøgt mulighed for at være tæt på de brugere, der ellers kun dukker op efter
lukketid. Der bør overvejes hvorvidt Musikskolen og Ungdomsskolen tillige bør
deltage i et sådan nærmiljømøde.
o Der bør i højere grad være adgang til ”de hellige haller” udenfor normal åbningstid.
Det bør være således, at de foreninger der afholder møder kan have adgang til
hylder, pc'er etc. Der behøver ikke nødvendigvis at være personale til stede. Måske
vil nogle af foreningerne endog tage ansvar for offentlig åbningstid, mens de
afholder andre aktiviteter. Der findes flere biblioteker i Jylland ☺ hvor borgeren selv
har nøgle til herlighederne.
o AKSEN bør indrettes således, at mindre møder kan foregå i den nederste del af
foyeren, der ellers ligger øde hen. Dette ville være en lettelse – dels af lænd og ryg
hos arrangørerne og dels af ’belastningen’ af Salen, da der herved sagtens vil
kunne være flere i AKSEN samtidig. Herved vil AKSEN få mere liv. Liv opstår som
bekendt, når mennesker mødes. Foreningerne vil på denne måde komme til at
kende hinanden i langt højere grad end nu – og netværk vil måske pludselig opstå!
Nogle gange virker det som om, at et arrangement udelukker et andet, selvom det
ikke er nødvendigt.
o Det helt store ønske er at få etableret det helt nødvendige KØKKEN, som alt andet
lige udgør en del af grundlaget for at mennesker mødes. Der behøver ikke være
tale om den helt forkromede løsning, men det bør være muligt at få adgang til et
minimum af køkkenfaciliteter. Vi er ikke i tvivl om, at AKSEN vil blive brugt
betragteligt mere, hvis køkkenet eksisterede.
o Der er et ønske blandt nogle af brugerne i fritidsborger.dk om at der bør være en
’grundopstilling’ af 2-3 borde i Salen, så man ikke skal risikere liv og lemmer, blot
fordi man skal afholde beskedne møder. Bordene er tunge og ikke nemme at
håndtere for alle borgere.

Et af knopskuddene under fritidsborger.dk – Odsherreds Læseheste – har på et møde
drøftet AKSENs styrker og svagheder og har følgende meget konkrets tilbagemelding i
punktform:
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o Vi ønsker flere bøger på hylderne.
o At de "kendte" bibliotekarer kommer tilbage.
o At brugernes biblioteksglæde kommer tilbage.
o At den nære tillid og samtalerne om emner og bøger igen bliver indført.
o At der er hyggelige lokaler med fastopstillede borde og stole, til foreninger og
interessegrupper.
o At der er adgang til køkkenfaciliteter for de samme grupper.
o At de mange søde børn ikke bruger indgangspartiet til legeplads.
o At kakao maskinen bliver nedlagt, så børnene ikke kun bruger biblioteket som
kakaocafe.
o At der er mange tegneserier og bøger til den unge alder og at de bliver henvist til
denne beskæftigelse af de voksne ansatte.
o At biblioteket skal være et kultur hus med engagerede og inspirerende ansatte og
borgere.
o At det er trist hvis det smukke bibliotek ender med at blive et uspændende og
miljøforladt hus.
o At vi ønsker dialog om disse synspunkter.

Fritidsborger.dk er stolte over at være hjemhørende i en lille by med et stort Kulturhus,
som kun kan blive endnu større, om ovenstående grundlæggende ønsker kunne ske
fyldest. Vi er på den ene side klar over kommunens økonomiske situation, men er på den
anden side også klar over, at grundlaget for et sundt lokalsamfund findes i fællesskaberne,
som kan få endnu bedre kår gennem ovenstående småjusteringer.
Vigtigst af punkterne finder vi punktet vedr. de foreslåede Brugermøder, hvor en tillidsfuld
dialog kan få frit løb til rigtig stor gavn for ALLE - og at skabe mulighed for at flere
foreninger kan benytte faciliteterne samtidig, da det er her synergien opstår.

Pva.
fritidsborger.dk
Lis Garmund og Søren Myrup
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