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PUNKT
1. GODKENDELSE AF
DAGSORDEN

INDHOLD
Det indstilles, at dagsordenen
godkendes

BESLUTNING
Godkendt

2. GODKENDELSE AF
REFERAT

Referatet kan læses på
bibliotekschefforeningen.dk

Godkendt

3. ØKONOMI

Status/ Erik

Efter kontingentforhøjelsen har enkelte
biblioteker meldt deres ekstra
medlemmer ud.

4. STATUS PÅ GAVEN

Status/ Pernille, May-Britt, Pia
- overrækkelse
- spin-off og perspektiver
- involvering af medlemmerne
(fotos mm) Input vedr.
distributionskrise – ikke
indholdskrise/ Pia
- kommunikationsplan/ Ellen

Teksterne skal være let forståelige og i
et enkelt sprog. Tydelige pointer. Gode
eksempler.
Ikke kun beskrive bibliotekets værdi,
men effekterne for borgerne.
Der skal kant til i forhold til indhold og
overrækkelse.
Liste over samfundets effekter udtrykt i
de tre områder i formålsparagraffen:
kan pege fremad.
Alle input vedrørende gavens indhold
og afgrænsning blev drøftet.
Enighed om, at formålet med gaven er
at bringe BCF i spil som relevant
samtalepartner i forhold til ministerens
analyse.
Vi arbejder også med, at gaven til
ministeren kan skaleres og bruges af
medlemmerne i det lokale ledelses- og

strategiarbejde.
5. KOMMUNIKATION

- Hjemmeside, formål og status
- Løbende medlemskommunikation
- Løbende kommunikation til
offentligheden

Teknikken er ved at være på plads.
Indhold kommer på efter gaven.
Mulighed for afstemninger og
kommentarer på indhold.
Enighed om at holde hjemmesiden
enkel.
Bestyrelsen bidrager med indhold og
relevante links, der kan inspirere
medlemmerne i deres ledelsesarbejde
samt information om bestyrelsens
arbejde i diverse fora.

6. STATUS PÅ
SAMARBEJDSPARTNERE

FBS årsmødet, status og valg til
styregruppe/ May-Britt, Jakob, Erik,
Pia

Statistikspørgsmålet blev taget op. Vi
mangler data til den daglige styring og
ledelse af biblioteket. Dette giver
problemer med afrapportering til det
politiske niveau. BCF vil presse på for at
få forbedret statistikken.
Tilfredsheden med bibliotekssystemet
på 2,8 på en skala fra 1-5 er al for lav. Vi
anbefaler at lægge succeskriterierne
højere. Medlemmerne informeres om
dette i næste BCF-nyt.

DB årsmøde: Hvad fik I ud af det
med fokus på politikerdebatten
med ministeren.

Ministeren efterlod et indtryk af, at hun
ønsker dialogen med bibliotekerne, og
hun ønsker, at vi spiller offensivt ud
med vores ønsker.

Status på samarbejdet Åben skole
og folkebiblioteker. KL’s
dialogforum for Åben skole 9. Maj
KBH/ Britta

BCF deltager i KL’s dialogforum for Åben
Skole. Vi er blandt andre inviteret ind til
at give et øjebliksbillede af samarbejdet
i den åbne skole. Britta tager gerne
input med.

Dialog med FFS/ Jakob og Pia

Der har været afholdt dialogmøder med
FFS. KL mener ikke, at der foregår
noget, der krænker ophavsretten.
Dialogen fortsætter.

DSB under DDB, møde 18.4. /
Jakob

En række projekter er blevet prioriteret
af biblioteker på workshops. Inputs fra
disse workshops drøftes på årsmødet
den 16/5.

Folkemødeprogrammet /Pia

BCF deltager på to stande med bl.a.
kulturministeren om læsning som
programpunkt samt på Den sociale
scene med fokus på sundhed, fx kultur
på recept mm.

DDB styregruppe, repræsentant
efter Lone Gladbo i styregruppen henvendelse fra BCF, (Mogens V og
Søren Mørch)

BCF vil foreslå, at der vælges en ny
repræsentant til styregruppen i stedet
for Lone Gladbo fra Gentofte, der er
udtrådt. Pia og May-Britt tager et møde
med KL.

Tilskynde DDB og FBS til at få
udarbejdet en 3. parts
undersøgelse af teknisk
infrastruktur

BCF anbefaler DDB at få udarbejdet en
3. parts analyse af teknisk infrastruktur.
Pia og May-Britt tager møde med
formand for DDB styregruppe, Ralf
Klitgaard.

Kulturmødet på Mors

Pernille deltager i planlægningsarbejdet
af kulturmødet på Mors.

7. EVALUERING AF
ÅRSMØDE OG
GENERALFORSAMLING

Til næste år laver vi en kort
brugerundersøgelse efter årsmødet.
Årsmødet må gerne inddrage
medlemmerne aktivt. Vi kan eventuelt
invitere undervisningsministeren.
Medlemsmøder: første medlemsmøde
skal omhandle gaven og foregå i juni.
Forslag om et andet medlemsmøde
med DDB med fokus på at forankre DSB
på lederniveau.

8. OPSAMLING PÅ
STRATEGISEMINARET
DEN 15. JANUAR I
ODENSE

Strategiseminaret i januar gav gode
indspark til det igangværende arbejde
med vores strategiske kommunikation i
forhold til den kommende
biblioteksanalyse.
Et punkt til næste møde: En drøftelse af
foreningens opgaver. Særligt på
baggrund af det forhøjede kontingent.
Hvilke forventninger er der til
foreningen? Vi udarbejder et årshjul.

9. EVT.
10. NÆSTE MØDER

Mødesteder for de kommende

18/6: Middelfart

møder: 18/6, 3/9, 21/11

