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BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendt

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

Godkendt
Opfølgning siden sidste møde: Munkebjerg
har samarbejdspartnere, så kapaciteten kan
øges ved mange tilmeldinger.
BCF har indflydelse på det kommunalpolitiske
debatoplæg, som KL sender ud senere på året
som opfølgning på pejlemærkerne. Helle
Kolind kontakter Pia.
Når arbejdsgruppen om DDB genoptager
arbejdet, sender BCF anbefalingerne, som vi
har skrevet på baggrund af det seneste
medlemsmøde. Anbefalingerne er udsendt i
seneste nyhedsbrev til medlemmerne. De fire
bibliotekschefer i gruppen får SWOTanalyserne fra gruppearbejdet som
baggrundsinformation.

3. PROCES VEDRØRENDE HÅNDSLAG /Marie

Marie har afholdt en testworkshop i CB
Midtjylland. Stor opbakning til håndslaget og
til et samarbejde med CB’erne herom.
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi også skal
deltage på de fem øvrige CB ledermøder. På
baggrund af disse drøftelser kan vi
sammenfatte et udkast til håndslaget, som
dernæst kan gøres færdigt i samarbejde med
medlemmerne på et medlemsmøde sidst på
året. Det endelige håndslag kan dermed

præsenteres på årsmødet 2020.
Det er vigtigt, at vi formulerer
bibliotekschefernes visioner for børns læsning
og har fokus på de ledelsesmæssige aspekter,
men samtidig skal vi invitere
samarbejdspartnere, eksempelvis DB,
styrelsen og KL til at være med.
Det er vigtigt, at bibliotekerne tager teten. Det
er for eksempel mere relevant at lave en
læsestrategi sammen med skolerne, end at
være en del af skolernes læsestrategi.
Bestyrelsen er enige om, at der skal sættes
ambitiøse mål med et borgerrettet fokus. Vi
skal adskille os fra skolernes mål om
læsefærdigheder og i stedet fokusere på
læselyst og lyst til fortællinger på tværs af
formater.
Bestyrelsen drøftede effektmål, men der var
bred enighed om, at det kan være svært og
omkostningsfuldt at dokumentere effekter. Vi
bør i højere grad sætte mål for aktiviteter og
initiativer.
Eksempler på mål kan være, at flere børn
melder sig ind i biblioteket og bliver ved med
at være det, samt at børn låner mere.
Vi skal fortælle medlemmerne, at der vil være
mulighed for at få indflydelse på håndslaget på
de kommende møder i CB-regi, men også på
et medlemsmøde inden årsmødet.
Det er vigtigt, at samarbejdspartnerne i
branchen kan bakke op om BCF’s initiativer.
Pia tager kontakt til KL, DB, styrelsen med flere
for at informere om processen for håndslaget.
4. ÅRSMØDE /Rie, Christoffer og Ellen
Vi indleder forberedelserne til næste årsmøde

Årsmødet skal igen have både et fagligt og et
ledelsesmæssigt perspektiv, men under et
fælles tema.
Bestyrelsen gav input til mulige temaer til det
kommende årsmøde, som arbejdsgruppen kan
arbejde videre med.
Arbejdsgruppen består igen i år af May-Britt,
Henrik og Jakob. Rie og Christoffer,

konsulenter fra Kbh., hjælper igen.
Pia vil gerne tage værtsrollen gennem hele
årsmødet.
Der var god energi i de TED Talks, der blev
afholdt i 2019, så den form kan bruges igen.
Vigtigt med oplægsholdere, der rammer os.
Gerne internationale oplægsholdere og
perspektiver.
Det er en oplagt mulighed at møde både den
kommende kulturminister og den kommende
undervisningsminister.
Årsmødet skal igen indeholde mange
muligheder for drøftelse med kolleger, men
det skal foregå i styret form. Eksempelvis kan
de traditionelle spørgsmål efter et oplæg
afløses af en kort drøftelse ved bordene.
Det sociale er også vigtigt, så kan vi gøre noget
for, at festen ikke splittes op/går i stå efter
underholdningen?
Årsmødet får samme budget som sidste år. Vi
fastholder samme deltagergebyr.
5. ØKONOMI /Erik

Økonomien er i balance og afstemt.

6. KOMMUNIKATION / Ellen
- stafet: Jakob har første stafet - hvem skal føre den
videre? Fx Michael Anker om de ledelsesmæssige
greb på en digital organisation?

Der kommer et nyhedsbrev ud inden
sommerferien, der blandt andet beskriver
processen om håndslaget samt BCF’s
forholden sig til KL’s pejlemærker. Jakob
bidrager med en stafet om de
ledelsesmæssige prioriteringer vedrørende
børns læsning i København. Jakob giver
stafetten videre.

7. FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRINGER /Erik og Pia
Drøftelse af ændring af betalingstidspunkt samt
medlemstyper

Bestyrelsen besluttede at sætte et
ændringsforslag på dagsorden ved den
kommende generalforsamling. Forslaget går
ud på at justere teksten vedrørende
opkrævning af kontingent, så det fremover
lyder: Kontingentet opkræves en gang årligt.
Vi ændrer ikke i paragraf 3 vedrørende
medlemmer. Alle er velkomne til at deltage i
medlemsmøder og på årsmøder, men
foreningen er for chefer på folkebiblioteker.

8. Tænketankens fremtid /Pia

1. Vi støtter fortsat Tænketanken.

1)
Vores årlige støtte til Tænketanken, konkret
skal BCF fortsat støtte med 15.000 kr pr. år?
2)
Tænketanken efterlyser ideer til nye
styregruppemedlemmer, gerne ad hocmedlemmer. Pt. deltager DFFU, INF (udd i kbh) BF,
DB og os.
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/hvem-er-vi

2. Fx en mediepartner eller private aktører.
3. Vi skal ikke stå for medlemsrekruttering,
men vi kan som stemme i styregruppen
opfordre til at skabe øget synlighed om
muligheden for medlemskab. BCF har også
mulighed for at bidrage til drøftelserne om
formålet med Tænketanken.

Vi vil på et senere møde drøfte, hvordan BCF
3)
Medlemsrekruttering - hvordan kan vi
ønsker, at Tænketanken skal udvikle sig
hjælpe?
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/medlemmere fremover.
9. EVENTUELT

Henrik arbejder videre med, hvordan vi kan
samarbejde med idrætsområdet, for eksempel
til årsmøder.
Punkt til næste møde vedrørende
udfordringen med øgede udgifter til digitale
udlån som konsekvens af udbredelsen af de
digitale produkter.
Videndeling fra Erik: Vælgermøde med krav
om debat om kultur var en stor succes.
Politikerne kom til at diskutere kulturpolitiske
værdier.

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

Næste møde bliver i Århus den 20/8.
21/10 og 3/12.

