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Kære frivillige 
 
Vorbasse:  
Bemandingstiderne om formiddagen bliver rykket en halv time fra kl. 9:00-11:00 til kl. 9:30-
11:30. Eftermiddagstiderne ændres til kl.15:00-17:00. Er der behov for det, vil de frivillige blive 
en time ekstra i vinterhalvåret. 
 
I Vorbasse er der et stort ønske om at ændre afhentningstidspunktet i de reserveringsmails, der 
udsendes, når en bestilling er opfyldt. Tidsmæssigt er det svært at få materialet sat frem til 
kl.15:00, derfor vil det være bedre med kl.15:30.  
Det er ikke muligt at indsætte tidspunkt i SMSbeskeden, men tidspunktet er blevet ændret i de 
reserveringsmails, der udsendes til Vorbasse.  

 
Ansvaret for ophængning og nedtagning af plakater samt opsyn med pjecer og andet fremlagt 
informationsmateriale overgår til en enkelt frivillig.  
Plakater, annoncer og pressemeddelelser sendes ud ca. 14. dage før, arrangementet afholdes. 
Vi ved af erfaring og har også vendt det med kommunens kommunikationschef, at 14 dage før 
et arrangement er passende i forhold til folks planlægning. Dog kommer arrangementerne som 
regel noget tidligere på vores hjemmeside, så her har man i de fleste tilfælde mulighed for at 
kunne orientere sig i god tid. 
 
Det er blevet besluttet, at vi fortsat vil levere bogdepot til Frihavnen. Bøgerne bringes ud i 
forbindelse med bibliotekarens faste træffetid første torsdag i måneden. 
 
Sdr. Omme: 
Oplægget til en folder om Sdr. Omme Bibliotek er blevet gennemgået og tilrettet. Den færdige 
folder vil snarest blive udsendt. I første omgang kommer den i 200 eksemplarer. 
 
Udlånstal: 
Flot stigning i Sdr. Ommes udlånstal sammenlignet med sidste år! 
 

 
Sdr. Omme 

   
Vorbasse 

   

 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Januar 975 1397 924 507 967 1750 1611 1231 927 907 

Februar 881 976 813 494 809 1552 1269 1364 989 707 

Marts 817 1496 721 400 742 1881 1341 1092 835 738 

April 613 447 777 429 820 953 388 922 881 853 

 

     Fritagelse fra digital post fra det offentlige: 
Det er vedtaget ved lov, at man fra 1. november 2014 skal kunne modtage al sin post fra det 
offentlige digitalt.  
 
Det er muligt at blive fritaget fra at modtage Digital Post, hvis man: 

 Har en funktionsnedsættelse, som hindrer en i at modtage post digitalt 

 Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i hjemmet. 

 Er registreret som udrejst af Danmark 

 Er hjemløs 



 Har sproglige vanskeligheder ved at forstå dansk 

 Har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID. 
 
For at blive fritaget fra Digital Post skal man gå i Borgerservice og udfylde og underskrive en 
blanket. Det er også muligt at udfylde blanketten på forhånd og med en underskrift ansøge 
uden selv at møde op, idet blanketten indeholder en fuldmagtserklæring. En pårørende kan 
derefter aflevere anmodningen og legitimere sig med sit sundhedskort, så 
borgerservicemedarbejderen kan se, at vedkommende har fuldmagt til at aflevere blanketten.  
 
Blanketten kan udskrives fra kommunens hjemmeside og har følgende link: 
https://billund.dk/media/83214/anmodning-om-fritagelse-fra-digital-post-for-borgere.pdf  
 
Det blå sundhedskort: 
Fra 1. august 2014 kan man ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring.  
I stedet skal det blå EU-sygesikringskort (dækker ikke hjemtransport) bruges eller en privat 
rejseforsikring. EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (dvs. op til et år) i EU og EØS-
landene – det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. 
Læs mere om regler og dækning med det blå EU-sygesikringskort på Borger.dk.   
Kortet kan bestilles via kommunens hjemmeside eller Borger.dk 
 
 
God sommer 
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