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Punkter:
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

Forslag til mødeafvikling – frekvens og
form og referater /Pia

Drøftelse af deltagelse på
møder samt indsats mellem
møder.
Forslag om internat efter et
nyvalg, så man lærer hinanden
at kende.
Forslag om færre møder,
supplereret af skype-møder
samt møder i udvalg.

4. ØKONOMI

Status på økonomien/ Erik

Udsat

5. STATUS PÅ
MEDLEMSMØDER SAMT
ÅRSMØDE

Drøftelse af indhold for efterårets
medlemsmøder.

Medlemsmødet 1. oktober er
ved at være på plads.
Vi sender en reminder ud med
nyhedsbrevet.

Status for årsmødet 7.-8. februar
2019. / Jakob, Henrik og May-Britt

Årsmøde
Vi drøftede forskellige mulige
punkter, som gruppen kan

arbejde videre med:
- Med inspiration fra ”Gaven” –
hvilke initiativer kan vi lave i
nationale fællesskaber? Fx
undervisning i Wikipedia,
debatkultur, læsning,
målgruppe-indsatser.
- Biblioteksstruktur, nye
ejerforhold omkring DBC og
afledte konsekvenser heraf for
bibliotekerne.
- Læsning
- Fremtidsstrategi (eksempel fra
København)
- Ledelseskommissionens
rapport i forhold til
bibliotekerne
- Best Practice – eksempler
tilknyttet de valgte temaer
- Deling af erfaringer om fx
prioriteringer på budgetterne.
Medlemmernes input vil blive
brugt af bestyrelsen i det
kommende år. Der kan
eventuelt lægges op til at
beslutte strategier, der kan
føres videre.
Punkterne skal tage
udgangspunkt i
bibliotekslederens rolle.
2. medlemsmøde
Læsning kunne være et emne.
Medlemsmødet forberedes fx af
den nuværende bestyrelse, men
til afvikling efter årsmødet.
6. STATUS PÅ GAVEN

Status for overlevering og det videre
arbejde – herunder de lokale
historier/ Pernille, May-Britt, Pia og
Ellen.
- idéer til, hvordan lederne kan bruge
gaven lokalt. /Alle

Gaven blev overleveret på
Kulturmødet til Mette Bock
efter ministerens og Leon
Sebbelins offentliggørelse af
proces for bibliotekerne i
efteråret. Leon Sebbelin er
formand for KL’s udvalg for
Kultur, Plan og Erhverv.

Pia fortæller om bogen og dens
anvendelse på cb-ledermøde
den 20. september i Herning.
Bogen kan både bestyrelse og
medlemmer bruge i både lokalt
pressearbejde, visionsarbejde
og i andre sammenhænge, hvor
det er relevant at drøfte
bibliotekets fremtid.
Vi følger ministerens proces
med ikke-brugere og det
output, der kommer.
7. KOMMUNIKATION

- Hjemmeside, status
- lokalt indhold til nyhedsbrevet /
”Landet rundt”
- bestyrelsens kommende aktiviteter –
alle bidrager med
medlemsinformation fra diverse fora.
/ Ellen

Den nye hjemmeside er så godt
som færdig, men der vil løbende
komme opdateringer og
tilpasninger. For eksempel vil vi
fremover administrere
medlemmerne via
hjemmesiden.
Lokalt indhold: en stafet, der
gives videre blandt
medlemmerne. Lokale historier,
projekter, ledelsesudfordringer
mm. Pernille tager stafetten til
september-nyhedsbrevet om
samarbejde med skoler.
Bestyrelsen melder ind fra
diverse netværk, så der kan
komme noget med i
nyhedsbrevet.
Bestyrelsen forbereder
kommunikation til
medlemmerne i forbindelse
med den kommende
biblioteksstatistik. Der er gået
to år siden sidst, så der vil være
behov for udmeldinger om for
eksempel de digitale udlån.

8. STATUS PÅ
SAMARBEJDSPARTNERE

Åben skole, erfaringer fra møde. Hvad
kan BCF evt. kommunikere?/ Britta

Britta holdt oplæg om case fra
Viborg.
Vi opfordrer til, at
medlemmerne deler gode

gennemprøvede koncepter med
hinanden. Vi kan for eksempel
dele via hjemmesiden.

Evaluering af Kulturmødet på Mors
/Pernille

Det blev et fint program, og fint
at bidrage ind i set fra BCF’s
side.
Der var en drøftelse af, hvordan
BCF skal prioritere ressourcerne
mellem Folkemødet og
Kulturmødet.
Inden næste år skal vi afgøre,
om vi igen vil være både på
Folkemødet og Mors, eller om
der skal prioriteres.
Når både DB, BCF og BF deltager
er der mulighed for at levere
større slagkraft.

9. EVT.
10. NÆSTE MØDE

Ingen bemærkninger
Mødested for det kommende møde:
21/11

Næste møde er i Kolding
Punkt til næste møde: Nyt om
DBC og ejerskabsforholdene

