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Referat:
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. TIDSANGIVELSE OG
STRUKTUR PÅ MØDER
4. ØKONOMI

Forslag til mødeafvikling/Pia

Vi drøfter videre næste gang

Status på økonomien/ Erik (5-10 min)
Til drøftelse og beslutning: Skal vi
efter kontingentforøgelsen gøre
medlemsmøderne gratis?

Beslutning om at afprøve gratis
medlemsmøder som et forsøg
for at undgå den store
administration, der er i
forbindelse med opkrævning af
deltagelsesgebyr. Vi afprøver i
stedet et no show-gebyr.

5. FFS

Status efter dialogmøder med
Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS)
i løbet af foråret. Status og FFS næste
skridt. KLs standpunkt. København
som eksempel. Drøftelse og
beslutning af hvad BCF skal
kommunikere og anbefale
medlemmerne/ Jakob og Pia (20 min.)

BCF har besluttet at anbefale
FFS at tage en snak med
bibliotekerne gennem CB, så
kommunerne og de enkelte
biblioteker får et nyt grundlag
for at drøfte, om en aftale er
relevant for den enkelte
kommune.

6. STATUS PÅ
MEDLEMSMØDER SAMT
ÅRSMØDE

Drøftelse af indhold for efterårets
medlemsmøder.

Der var opbakning til idéen om
at arbejde sammen med
netværket Next Generation,
nedsat af Tænketanken
Fremtidens Biblioteker på
medlemsmøderne. Der var også

Forslag til første medlemsmøde:
Folkebibliotekernes som lokal
innovator hvor vi inviterer NG (Next

Generation) med. Pia Gjellerup leder
af COI (Center for Offentlig Innovation)
vil gerne deltage.

Ansvarlig: Britta, Pia og May-Britt
oplæg May-Britt og drøftelse (15 min)
Rammesætning for andet
medlemsmøde fastsættes. Idéer
drøftes og arbejdsgruppe suppleres
evt.
Idé til 2. medlemsmøde. NG faciliterer
et medlemsmøde for BCF. Hvad skal
temaet være? May-Britt (15 min)
Status for årsmødet 7.-8. februar
2019. Planlægning starter i august.
Præs af halvårshjul/ Ellen. (5 min)
Drøftelse af om arbejdsgruppen evt.
skal suppleres. Hvilke overvejelser har
gruppen om indhold? Oplæg fra
Jakob, Henrik og May-Britt (15 min)
PAUSE

opbakning til at invitere Pia
Gjellerup fra COI til at lave et
oplæg. May-Britt går videre.
Temaerne skal have fokus dels
på ledernes egen organisation,
men også på samarbejdet med
den øvrige kommune samt
andre partnerskaber.
Møderne skal understøtte
netværksdelen.
NG kan eksempelvis være
deltagere på 1. møde og afholde
2. møde.
Datoer udmeldes inden
sommerferien.
Emner til årsmødet kunne være:
- ministerens undersøgelse
- opfølgning på ministerens
undersøgelse/proces (eventuelt
invitere ministeren igen)
- infrastrukturen/det digitale
- læsning (invitere
undervisningsministeren)
- oplæg fra og spørgsmål til
leverandører.
Det kunne være en mulighed at
afholde flere spor, som man kan
vælge sig ind på alt efter
interesser og lokale
udfordringer.
En oplægsholder kunne
eksempelvis være Rane
Willerslev om ledelse og
forandring. Dertil
spor/workshops, hvor man går i
dybden.
Man kunne eventuelt bruge
frirumsdebat-metoden.

May-Britt står for 2.
medlemsmøde sammen med
NG. Gerne en rød tråd til
årsmødet.
Ansvarlige for indholdet til
årsmødet: Jakob, Henrik, MayBritt.
Pia og Ellen er ansvarlige for
koordinering, det praktiske og
kommunikationen.
7. STATUS PÅ GAVEN

8. KOMMUNIKATION

Status for arbejdet/ Pernille, MayBritt, Pia og Ellen.
- præsentation af gaven/ Ellen (10
min)
- drøftelse af timing for
overrækkelsen og
kommunikationsindsatser i
forlængelse heraf. /Pia (10 min)
- idéer til, hvordan lederne kan bruge
gaven lokalt. /Alle (15 min.)

Der var bred opbakning til
bogen til ministeren. Pia er i
kontakt med ministeriet
angående en
overrækkelsesdato. Noget
peger på kulturmødet på Mors.

- Hjemmeside, status og præsentation
- drøftelse af, hvad vi kommunikerer
til medlemmer og hvad vi
kommunikerer i det åbne nyhedsbrev.
- oversigt over bestyrelsens aktiviteter
frem mod årsmødet – alle bidrager
med medlemsinformation fra diverse
fora. /Oplæg Ellen (15 min)

Hjemmesiden er stort set klar til
at gå i luften. Nye muligheder
for afstemninger, kommentarer
mm. Fokus på videndeling til og
mellem medlemmer. Alle kan
som udgangspunkt kommentere
på sidens artikler.

Pressestrategien blev drøftet.
Nærmere information sendes
ud til bestyrelsen før
sommerferien.

Når man tilmelder sig fremover,
skal det foregå via
hjemmesiden, da det sparer en
del administration. Når
kontingentet er betalt begynder
man automatisk at modtage
nyhedsbrevet til medlemmer.
Vi tilstræber også at sende et
ekstra nyhedsbrev ud til ikkemedlemmer. Dette nyhedsbrev
opsamler og formidler nyheder
fra hjemmesiden, men ikke
decideret medlemsnyt.

9. STATUS PÅ
SAMARBEJDSPARTNERE

Valg af medlemmer til styregruppen
for Fælles Biblioteks System (FBS)
løber juni-august. Hvad er det
vigtigste fokus for BCF ift. FBS lige
nu?/Pia (5 min)

Der er åbent for valg til FBS.
Fokus lige nu er på, hvordan
man i FBS prioriterer
udviklingsønsker.
BCF vil tage initiativ til et møde
med repræsentanter for den
kommende styregruppe. Fokus
for mødet er at sikre en god
proces for, at der bliver taget
højde for bibliotekernes
udviklingsønsker.

Åben skole, erfaringer fra møde. Hvad
kan BCF evt. kommunikere?/ Britta (5
min)

Mødet om den åbne skole er
udskudt til den 25/6. Britta er
tilmeldt. Punkt igen til næste
møde.

Det Sammenhængende Bibliotek
(DSB) under DDB. Hvordan arbejder
BCF med ledelsesejerskab og
forankring i organisationerne?/ Jakob
(5 min)

DSB går med fire overordnede
indsatser, som under sig har en
stribe af projekter. Nu skal de
prioriteres og bredes ud til
bibliotekerne gennem CB’erne.
Se diskussionsoplæg til vision
for DSB.
Jakob gjorde i øvrigt
opmærksom på, at app’en
kommer til at trække
besøgende fra hjemmesiden, og
derfor bør man forholde sig til,
hvad man vil bruge de
forskellige digitale kanaler til.

Folkemødet, erfaringer fra årets
folkemøde. Hvad kan BCF bruge i det
videre arbejde? /Pia (5 min)

Pia deltog på Folkemødet på
Bornholm med særligt fokus på
ledelse og bibliotekernes
udviklingsmuligheder. Det
kommer der lidt ud om i næste
medlemsnyt.

Status vedr. BCFs henvendelse til DDB

Vi afventer, hvad DDB svarer på

styregruppen om 3.
partsundersøgelse/ Pia (5 min)

vores henvendelse vedrørende
3. partsundersøgelse.
Bestyrelsen drøftede endvidere
konsekvenserne af, at staten vil
trække sig fra Dansk
Bibliotekscenter (DBC). BCF
følger processen for det
kommende ejerforhold. BCF er
bekymret for opgaveløsningen,
men også forhold vedrørende
økonomi og indflydelse.
BCF opfordrer til høj grad af
gennemsigtighed i processen.
BCF er meget optaget af, at
bibliotekerne får nogle gode itløsninger, og at bibliotekerne
som aftagere har indflydelse på
udviklingen.
BCF er i dialog med KL om
processen.

Kulturmødet på Mors status/Pernille (5 min)

10. EVT.

Vi kan muligvis overrække
gaven til ministeren på
kulturmødet.
Jakob orienterede om
rapporten om fremtidsscenarier
for Københavns Biblioteker, der
også vil blive brugt som
indspark til Københavns
kommende biblioteksstrategi.
Kan evt. bruges som inspiration
på et medlemsmøde.
Fang fortællingen deltager på
Bogforum den 26.-28. oktober.

11. NÆSTE MØDER

Mødesteder for de kommende
møder: 3/9, 21/11

Middelfart næste gang.

