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De siden 1970’erne gennemførte, danske læsekredse i Schweiz er siden 2005 i medfør af § 8 i Love for Den
Danske Koloni i Schweiz organisationsmæssigt integreret i Koloniens aktiviteter. Dette sker inden for rammerne af
Litteraturudvalget,

Formål

Det er formålet med læsekredsen(e) at give danskerne i Schweiz eller andre, der læser dansk, mulighed for på en
billig og hensigtsmæssig måde at stifte bekendtskab med et bredt udsnit af den danske litteratur, der ny- eller
genudgives.
Funktion

Princippet i læsekredsens funktion er, at der etableres en eller flere kredse med hver ca. 20 medlemmer. Der
indkøbes pr. person 2 bøger, som udsendes til de enkelte medlemmer pr. post. Bøgerne beholdes 1 måned,
hvorefter medlemmerne sender dem til hinanden i en på forhånd nærmere fastlagt rækkefølge. De to sidste bøger
beholdes efter modtagelsen.
Varighed

De hidtidige læsekredse har strakt sig over et tidsrum af ca. 20 måneder (afhængig af antal medlemmer). Af
hensyn til tiden anses det ikke for hensigtsmæssigt med flere læsere pr. kreds.
Betaling

Driften af bogkredsen(e) skal være udgiftsneutral for Koloniens regnskab. Ved tilmeldelsen til læsekredsen
betales et beløb, der er kalkuleret iht. den aktuelle pris i Danmark. Beløbet er at betragte som en à conto
indbetaling. Såfremt det viser sig, at kalkulationen ikke holder, vil medlemmerne blive bedt om at indbetale et
evt. differencebeløb. Mindre differencer kan dog dækkes via Koloniens driftsregnskab efter indstilling til og accept
af bestyrelsen.
Betalingen sker til postscheckkonto nr. 30-29090-3, der kun benyttes til læsekredsen(e)s økonomiske transaktioner.

Der må yderligere regnes med den månedlige udgift til videreforsendelsen af de to bøger til næste modtager i
kredsen (normalt pr. post).
Cirkulation

Det er meget vigtigt, at bøgerne cirkulerer iht. den fastlagte tidsplan. I den forbindelse bør det overvejes, om man
i sin dagligdag kan finde tid til at læse 2 bøger pr. måned. Ligeledes bør det overvejes, om man har praktisk
mulighed for at få bøgerne afleveret på posthuset eller på anden måde sendt videre til næste læser.
Bortkomne bøger

Ved kalkulationen tilstræbes et mindre ”overskud”, der kan udgøre en reserve på kontoen i en størrelsesorden af
prisen for 2-3 bøger. Denne reserve kan anvendes til betaling for evt. bortkomne bøger men princippet må være,
at bortkommer en bog, må den erstattes af den læser, som sidst har haft den og i hvis varetægt, den sidst har
været.
Udvalgets sammensætning

Udvalget sammensættes af mindst et af Koloniens bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsmedlemmernes antal fastsættes under hensyn til de praktiske opgavers omfang og art.
P.t. (april 2016) består udvalget af
Rapport

Ingelise Geissbühler-Bork
(tlf. 031/761 08 30) – e-mail: bork@bluewin.ch
Holger Bak Andersen (formand) (tlf. 031/761 38 80) – e-mail: andersen@dansk.ch

Efter hver læserkreds’ gennemførelse modtager Koloniens bestyrelse en kortfattet beskrivelse/protokol vedr.
kredsens funktion og erfaringerne med gennemførelsen samt evt. forslag om forbedringer/ændringer.
Jegenstorf, den 10. maj 2016.

Holger Bak Andersen/Ingelise Geissbühler

