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I april 2019 afholdt Seniorgruppen sin generalforsamling på Odense Centralbibliotek. Se referatet  

her (link). I forbindelse med generalforsamlingen stoppede Kirsten Waneck som formand for 

bestyrelsen, og Ellen Warrer Bertelsen holdt en varm og personlig tale til Kirsten Waneck, hvor 

hun på vegne af den samlede bestyrelse takkede for 4 års formandskab, som har vist en 

nærværende, samarbejdende, opsøgende og anderkendende formand, der vil blive savnet af den 

tilbageblevne bestyrelse. 

Den nye bestyrelse for Seniorgruppen består af: 

Helle Arendrup Mortensen (formand) 

Anne-Marie Schmidt (næstformand) 

Ellen Warrer Bertelsen (kasserer) 

Susy Tastesen (sekretær)  

Merete Riis (referent) 

Annette Waterstradt (suppleant og kontaktperson til BF) 

Margrethe Krogh Sørensen (suppleant)   

Efter frokost holdt chef for Biblioteker og Borgerservice Kent Skov Andreasen et inspirerende 

indlæg om, hvordan man har struktureret arbejdet i det nye Borgernes hus, der rummer bibliotek, 

Borgerservice, Center for Civilsamfund samt Frivillig Center Odense. Odense Biblioteker og 

Borgerservice samarbejder med forskellige partnerskaber og har mange samarbejdspartnere om 

at give borgerne den bedste service og flest mulige oplevelser og events. Huset er blevet særdeles 

indbydende og med en klar arbejdsdeling mellem de forskellige funktioner. Af særlig interesse for 

os er, at der er personale i bibliotekets åbningstid hele tiden, de er synlige og lette at finde frem 

til. Eneste anke, som Kent Skov Andreasen også selv var inde på er, at materialesamlingerne føles 

lidt pressede og godt kunne bruge lidt mere plads, men der er spændende udstillinger over hele 

huset og specielt deres musikafdeling er et besøg værd. Vi fik grundig rundvisning i hele huset 

efter det mundtlige oplæg og bemærkede, at biblioteket har fået en helt ny indgang, og trappen 

mellem etagerne er flot og iøjnefaldende 

Hvad beskæftiger bestyrelsen sig med? og hvorfor påtager de sig denne frivillige opgave?   

Alle bestyrelsens medlemmer er med til at arrangere sensommerture eller andre arrangementer, 

de udtrykker, at det er sjovt at være med til at arrangere besøg på nye og gamle biblioteker og 

kulturinstitutioner rundt om i landet. Arbejdet i Seniorgruppens bestyrelsen giver mulighed for at 

https://bf.dk/media/33758/2019-generalforsamling-referat-e-udg.docx


bevare kontakten med tidligere kolleger og følge med i biblioteksudviklingen og bibliotekarfaget. 

Det er sjovt, fordi vi arbejder godt sammen, og jo mere man deltager i planlægning og afvikling af 

arrangementer, jo sjovere bliver det. Mødet med tidligere kolleger over en god frokost i 

tilknytning til arrangementerne er altid en fornøjelse.  

Fælles for alle i bestyrelsen er, at vi gerne vil have frivilligt arbejde, der relaterer til vores tidligere 

fag.  

Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde kan ses her (link). Den nye bestyrelse ser frem til 

endnu et godt år med spændende udfordringer, bl.a. starter planlægningen af efterårets 

arrangementer nu. 

Bestyrelsen er allerede nu i gang med at planlægge årets aktiviteter. Vi planlægger at besøge 

Tingbjerg Bibliotek d. 19. september, Christiansfeld d. 25. september, Herregårdsmuseet på Gl. 

Estrup d. 5. november og endelig julemøde d. 21. november på Musikhistorisk museum i 

København. 

Vi forventer at sende efterårets program ud til medlemmerne i begyndelsen af august. 

Har du nogle gode ideer til biblioteker, institutioner, museer, som kunne være spændende og 

interessante, må du gerne give os et tip. 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer af Seniorgruppen har lyst til at deltage i efterårets 

arrangementer. 

Vi glæder os til at se jer 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

https://bf.dk/media/33759/2019-konstituerende-moede-e-udag.docx

