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BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

1. Godkendt

2. GODKENDELSE AF REFERATET
Referatet kan læses på bibchef.dk

2. Godkendt

3. ØKONOMI /Erik
Status på økonomien

3. Økonomien balancerer fornuftigt.

4. KOMMUNIKATION /Ellen
- Status på Biblioteket er dit
- lokalt indhold til nyhedsbrevet / ”Landet
rundt”
- bestyrelsens kommende aktiviteter – alle
bidrager med medlemsinformation fra
diverse fora.

4. Der blev sendt 2 stk. ud til alle medlemmer, som
kunne bestille ti mere. I alt 54 biblioteker har bestilt
ekstra. I alt 1174 bøger er blevet sendt ud til
medlemmerne, og der er kommet mange positive
tilkendegivelser. Dertil er der givet bøger til: KL’s
kulturudvalg, Folketingets Kulturudvalg, DB, AOF
Danmark, BF, INF, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansk
Musikskoleforening, Kulturhuse i Danmark,
Bibliotekernes Dialogforum, skolerepræsentant for
FBS, L&R samt i diverse sammenhænge.
Vi fortsætter ”Landet rundt”, men prøver at hive i
nogen uden for bestyrelsen.

5. STATUS PÅ SAMARBEJDSPARTNERE
a) møde i overcentraludvalget. Referat fra
udvalget er medsendt som bilag 1 /MayBritt
b) opfølgning på kritik fra AOF Danmark.
Åbent brev fra AOF Danmark er vedhæftet
som bilag 2 /Pia
c) nyt i forhold til FFS? /Jacob
d) nyt i forhold til DDB /Jacob og Pia

5. a) May-Britt og Erik deltog. Det Kongelige
Bibliotek undersøger kendskabet til og brugen af
deres digitale services hos folkebiblioteker og
folkebiblioteksbrugere. Vi kan opfordre til, at der
bliver svaret på undersøgelserne.
b) AOF har sendt et åbent brev til BCF, BF og DB, og
Pia har skrevet et svar i samarbejde med de andre,
der inviterer til dialog. Vi påtænker også at invitere
aftenskolerne til et medlemsmøde med temaet

partnerskaber i bred forstand.
Der er behov for at tale mere med AOF for at gøre
samarbejdet mere konkret. Samarbejdet vil være
lokalt betinget. Der er ikke en løsning, der passer i
alle kommuner. Vi skal som forening opfordre
medlemmerne til at lave lokale aftaler. Der er brug
for, at der laves gode løsninger baseret på dialog.
c) Københavns Biblioteker er i dialog med FFS om en
aftale.
d) Fokus på projektet Det sammenhængende
bibliotek. Pia og Jakob er med i et advisory board.

6. ÅRSMØDE 2019
a) indstilling og programudkast er vedhæftet
som bilag 3 og 4 /Henrik, May-Britt, Jacob og
Rie
b) valg til bestyrelsen. På valg er: Jacob,
Britta og Pernille. Pia er også på valg som
formand.
c) bidrag til årsberetningen. De store temaer
bliver: 1) BCF’s bidrag til drøftelsen af
bibliotekernes fremtid og deltagelse i
ministerens bebudede analysearbejde. 2)
Den digitale infrastruktur i forbindelse med
statens udtræden af DBC.

6. a) Programmet blev drøftet. Til åbning prøver vi at
få formand for Folketingets undervisningsudvalg
Pernille Rosenkrantz-Theil, alternativt Jane Jegind
eller Arne Eggert, da det ikke har været muligt for
Undervisningsministeren at deltage.
Pia finder en dirigent til generalforsamlingen. Jens
Thorhauge er moderator – formentlig på begge
dage, men eksklusiv GF.
De faglige spor er bekræftede med talere. Disse skal
samles op efterfølgende og præsenteres for
bestyrelsen, der dernæst kan tage de gode idéer
med i bestyrelsens arbejde. Der tages kontakt til CB
som en afgørende samarbejdspartner.
Alle tænker videre på noget til underholdning og
melder tilbage til arbejdsgruppen.
Pia, May-Britt og Ellen laver bordplan.
Punkt to på dag to drejes væk fra
ledelseskommissionsrapporten, men stadig med et
fokus på ledelse.
Kulturministeren deltager til afslutningen med et
oplæg/tale. Vi skal sikre sammenhæng til DBårsmødet. Vi skal sikre gode spørgsmål, så vi hører
statens rolle i forhold til eksempelvis de emner, der
er drøftet på førstedagen. Jakob og Pia drøfter
videre.
To punkter til formiddagen torsdag: Det Kongelige
Bibliotek vedrørende tilbagemelding på deres
brugerundersøgelse af folkebibliotekernes brug af
deres tjenester samt Odense vedrørende den

igangværende nationale undersøgelse om behovet
for en evt. digital musikbibliotekstjeneste.
Kan der skabes debat under generalforsamlingen
også? Skal tænkes ind i bordopstillingen/bordplan.
b) Jakob genopstiller. Pia genopstiller som formand.
Pernille og Britta genopstiller ikke.
c) Input til årsberetningen kan sendes til Pia.

7. DRØFTELSE AF EVT. NY LOCATION FOR
ÅRSMØDET /May-Britt og Pia

7. Det er vigtigt, at lokalerne giver mulighed for at
understøtte den form, vi ønsker på årsmødet. Vi
drøfter det efter årsmødet 2019.

8. BIBLIOTEKERNE PÅ KULTURMØDET /Pia
- regnskab vedhæftet som bilag 5

8. Der er opbakning til, at BCF fortsat bidrager til
programmet på kulturmødet.

9. EVENTUELT

9. Eventuelle temaer til medlemsmøder i 2019
kunne være, hvordan vi bruger statistik.
Partnerskaber kan også være et tema til et
medlemsmøde.

10. NÆSTE MØDER

10. Næste møde er placeret i forbindelse med
årsmødet.
28./29. marts kl. 12-12 afsættes til
bestyrelsesseminar for ny bestyrelse.

