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BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt

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

Godkendt

3. ØKONOMI /Erik

Punktet udgår

4. KOMMUNIKATION / Ellen
- Nyhedsbreve
- Hjemmeside

Vi tilsigter at sende et nyhedsbrev til medlemmerne
cirka en gang om måneden. Vi drøfter på møderne,
om der er emner, som vi særligt skal holde
medlemmerne orienterede om.
Vi deler gerne erfaringer og beretninger fra chef til
chef på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Alle
medlemmer kan henvende sig med en fortælling,
men bestyrelsen må meget gerne opfordre kolleger
til at videndele, eller tippe Ellen om, hvem hun skal
kontakte. Ide til stafet: Hvordan løste du en
ledelsesudfordring? Jakob lægger ud med at fortælle
om de ledelsesmæssige greb, Kbh. har brugt i
forhold til børns læsning og et øget udlån.
Stafetten kan for eksempel bygge op til årsmødet. Vi
kan også hente inspiration udefra.
Fra juni og henover sommeren bliver medlemmerne
oprettet på hjemmesiden, så vi fremover kan lave
medlemsstyring her. Der bliver orienteret i et
nyhedsbrev.

5. ÅRSMØDE /Ellen
Opfølgning på evaluering af årsmødet samt
anbefalinger til næste årsmøde

Rie og Christoffer fra Kbh. har lavet en fin opsamling
på årsmødet 2019 samt givet anbefalinger til næste
årsmøde. Der var opbakning i bestyrelsen til
anbefalingerne med følgende kommentarer:

-

Vi har fået god respons, så grundstammen
virker, men vi kan lave mindre justeringer.

-

Der bliver efterspurgt, at vi laver proces og
faciliterer samtale mellem medlemmerne.

-

Fokus på, at resultatet af gruppearbejdet
bliver brugt til noget.

-

Vigtigt med et overordnet, vedkommende
tema. Der skal være en sammenhæng med
efterårets medlemsmøde.

På næste bestyrelsesmøde skal der drøftes, hvilke
vinkler der kunne være på årsmødet. Rie og
Christoffer deltager i slutningen af mødet, og
årsmødegruppen kan fortsætte, når
bestyrelsesmødet er slut.
Vi skal være opmærksomme på, at vi ramte loftet i
forhold til Munkebjergs kapacitet i forhold til
overnattende gæster. Kan vi risikere at skulle afvise
nogen næste år? Kan man eventuelt booke
overnatning andre steder i byen, og sørge for
transport? Pia undersøger nærmere.
6. FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER /Erik
og Pia
Drøftelse af ændring af betalingstidspunkt
samt medlemstyper

Udskudt til næste møde

7. MEDLEMSMØDE /Pia og May-Britt
Drøftelse af det kommende medlemsmøde

Steen Kyed og Laila Kildesgaard har meldt afbud på
grund af valget. Vi kan dermed få mere tid til dialog
mellem medlemmerne. Vi opsætter forskellige
konkrete scenarier og drøfter konsekvenserne ved
dem. Vi får mulighed for at drøfte, hvad
bibliotekscheferne vil med DDB som et indspark til
arbejdsgruppen.
Jakob udarbejder nogle scenarier og afstemmer dem
med de øvrige bibliotekschefer, der deltager i
arbejdsgruppen.

8. LÆSNING
Proces vedrørende håndslag, national
læsestrategi og de tildelte midler fra
udviklingspuljen. Se bilag med skitse samt
Eriks overvejelser efter seminaret.

Punktet udskydes. Pia og Marie forbereder punktet
til næste møde.

9. UDVIKLINGSPULJEN
Drøftelse vedrørende RUF og den måde

Bestyrelsen finder det problematisk, at alle pengene
ikke bliver uddelt.

Pia kontakter Michel for DB’s proces og holder
bestyrelsen orienteret.

pengene uddeles på/Henrik og Marie

Pia drøfter det med Annette Bach og spørger også
til, hvordan midlerne til læsning bliver forvaltet.

10. ORIENTERING FRA OC-UDVALGET / MayBritt
Seneste referat vedhæftet som bilag

May-Britt introducerede til udvalget.

11. EVENTUELT

Folkemøde og kulturmøde
Kulturmødet Mors: Vi har samme sted, der
opgraderes en smule. May-Britt, Henrik, Anders og
Pia deltager.
Folkemødet på Bornholm. Igen et samarbejde med
socialområdet og folkeoplysningsrådet. Pia sender
de foreløbige planer til bestyrelsen.
Henrik undersøger mulighederne for at samarbejde
tættere med idrætsområdet.

Udpegning til Licensudvalg på
ungdomsuddannelsesområdet
BCF er tilbudt en plads i udvalget. CB’erne vil gerne
varetage opgaven, da de i forvejen arbejder med
området. Bestyrelsen besluttede, at
centralbibliotekerne finder en person, som BCF
udpeger til pladsen. Det er vigtigt med løbende
kommunikationen til BCF. Pia melder tilbage til
CB’erne.

KL’s bebudede pejlemærker
BCF er opmærksom på KL’s pejlemærker for
biblioteksområdet, som præsenteres på Kultur- og
Fritidskonferencen den 15.-16. maj. Måske skal BCF
komme med en reaktion på pejlemærkerne, der er
tilvejebragt på baggrund af samtalerne med ikkebrugerne.
KL lægger op til en drøftelse med politikerne i de 98
kommuner på baggrund af KL’s udspil. Bestyrelsen
følger udspillet og deltager i den efterfølgende
debat.

E-reolen
E-reolen afholder strategidag inden sommerferien.

Arbejder med et kort skriv til politikerne om ereolen.

12. NÆSTE MØDER
Vi finder en lokalitet for de kommende
møder

18/6, 20/8, 21/10 og 3/12.

