
Projekt Bibliotek 3.0 – i samspil med borgerne 
 
Indledende snak med Bente 8/1-2016. 
 
Projektgruppen består af Camilla (projektleder) Dorthe og Louise Ø 
 
Det drejer sig om: 
 

 City i rummet 

 Foredrag/højtlæsing i rummet eller ”biblioteksrummet” på udebane evt. parken?? 

 Bevægelse,(City Flow) 

 Interaktion som et kriterie for en ”oplevelse” 

 ”pop up oplevelser” 
 
 
Kort intromøde projektgruppen12/1-2016 
 
Som forberedelse til 1 officielle projektgruppemøde den 20/1 
 
Dorthe og Camilla tænker lokale tiltag /kontaktpersoner/foreninger/frivillige som kan komme i spil 
Louise Ø tænker ”emner”, hvad sker der lige nu …. 
 
Dorthe tænker logo/grafik til projektet 
Camilla kontakter de allerede eksisterende samarbejdspartnere. 
Camilla sender dagsorden ud den 18/1 
 
Camilla møde med Jens Tofting fra Borger9700 /samarbejdspartner 13/1-2016 
 
1 februar har de bestyrelsesmøde hvor årshjulet bliver gjort færdigt- Jens sender til Camilla 
Vi har aftalt at vi laver noget ”pop up” omkring Bæredygtighedsfestivalen. 
Måske skulle vi hoppe på noget som de kører i sommeren i parken ….? 
Borger9700 har også en unge gruppe – som Camilla vil kontakte igennem Jens (Mathias)  
 
Kulturdagen er stadig noget de selv står for på Bib/ ligesom deres opstilling omkring 
bæredygtighedsfestivalen 
 
Camilla møde med Emilly Pedersen fra integrationsrådet 19.01.2016 
 
Vi snakker om ”Hvem er vi i Brønderslev kommune” – borger til borger viden på tværs af 
nationaliteter/ aldre /køn. 
 
Der er mellem 7 og 9 nationaliteter repræsenteret i i Brønderslev Kommune 
Essii er en anden kontakt via emilly …. De skal inviteres til en ide – til handlings aften!! 

 Stomp the town event med musik og dance battle  

 Motivation (unge) foredrag… 
 

Projektgruppemøde 1/brainstorm 
 
Første møde I gruppen hvor vi prøvede at sortere og rangere de forskellige ideer. vi har fået lavet 
en top 6 som vi går videre med – men vi er ikke fastlåste og hvis der dukker mere op så tager vi 



også det ind. Camilla er i kontakt med Allan Have Handelschefen for at se om hvad og hvilke event 
de allerede har planlagt og hvilke vi evt. kan tilslutte os. 
Allan have skal også inviteres senere. 
 
Vi tænker umiddelbart at invitere og dele vores pop up events og samarbejdspartnere ind i 3 
grupper hvor fokus er enten ”Unge”, ”Familien” og ”foreningerne”. 
 
 

 
 
 
Tids/aktivitetsplan og målhieraki er lavet i separate dokumenter i projektmappen. 
 
Dorthe er ved at kigge vores eksisterende foreninger/klubber igennem, samt kigge på grafik og 
logo til projektet. 
Louise Ø er i kontakt med BAS og elevrådet på gymnasiet 



Camilla skal snakke med Mathias fra Borger 9700 UNGE og Essi og Emily fra integrationsrådet 
igen. 
 
01/02-16 
Camilla har aftalt møde med Allan Have Onsdag den 3 Februar 
 
Ida (forhenværende bogopsætter) som er ved at uddanne sig til Bibliotekar – skal skrive en 
afhandling som ligger meget tæt op hvad vi skal lave i projektet. Camilla har kontakten og skal 
have videre møde med Ida om hvad hun præcist kan med til , foreløbigt tænker vi det er fint hvis vi 
får understøttet projektet med nogle teorier og metoder som Ida kan bidrage med og hun så også 
kan få lov til at lave empiri hos os og vores interessenter i projektet. 
 
 
Camilla og Louise Ø deltager i Temadagen i Fredericia den 10 februar – nationale kampagne ” 
KVINDE” som også bliver en del af projektets Pop up events – så vi videreudbygger på Temaet. 
Foreløbigt tænker vi (Camilla) at vi skal finde lokale ”stærke” kvinder i en eller anden form –de 
”ukendte” som gør en forskel , ildsjæle ……. 
 
21/03-16 
Projektgruppemøde hos Camilla 
Referat ligger som selvstændigt dokument 
 
11/04-16 
Louise og Dorthe planlægger kommende arrangementer (Open-by-night og Projekt Kvinde) 
Fortsættes 12/4-16 
 
12/04-16 
Louise og Dorthe planlægger kommende arrangementer (Open-by-night og Projekt Kvinde) 
Referat ligger som selvstændigt dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


