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BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Er der punkter til eventuelt?

Godkendt.

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

Godkendt.

3. ØKONOMI /Erik

Økonomien balancerer fint.

4. INSPIRATION FRA HELSINKI TIL GODE MØDER
Se bilag: https://www.sitra.fi/en/cases/groundrules-constructive-discussion/

På Vejle og Roskildes CB-tur til Helsinki var der
oplæg om den gode dialog. Det kan bruges
som redskab til både møder, men også i
ledelsessammenhæng.

5. KOMMUNIKATION / Ellen
- stafet
- hjemmeside
- BCF-Nyt
- ønsker til profilering
- nye medlemmer

Jakob giver stafetten videre, så den kommer
rundt i landet.
Alle i bestyrelsen opretter sig som medlemmer
på hjemmesiden. Inden for kort tid bliver alle
andre medlemmer bedt om det samme, så vi
får en nemmere medlemsstyring.
De kommende nyhedsbreve vil blandt andet
sætte fokus på årsmødets indhold,
borgmesterbrevet samt opfordre
medlemmerne til at afgive høringssvar
vedrørende FBS.
Bestyrelsen ønsker så vidt muligt at orientere
om bestyrelsens holdning til forskellige emner
i nyhedsbrevene, men samtidig skal
informationen gøres relevant for den enkelte
leder og dennes handlemuligheder.
Ofte vil det være nødvendigt at gøre
komplekse ting overskuelige og relevante i

lokale sammenhænge.
Som noget nyt byder vi nye medlemmer
velkomne i nyhedsbrevet.
6. BØRNS LÆSNING/ Pia og Marie
Orientering om efterårets proces på CBledermøderne samt plan for medlemsmøde og
årsmøde.

På CB-ledermøderne har der været opbakning
til håndslaget, men der har også været lavere
engagement hos nogle, der vurderer, at det
allerede er et indsatsområde. Der er generelt
et ønske om konkret, skalerbart og
forpligtende indhold.
Håndslaget skal skrives efter medlemsmødet
og præsenteres på årsmødet. Det er vigtigt, at
vi holder os inden for bibliotekschefernes
råderum. En del af arbejdet med håndslaget
bliver også erfaringsudveksling mellem
bibliotekerne. Kan man eksempelvis fastholde
fokus på området gennem en årlig pris?

7. NY STRUKTUR FOR DDB/ Pia
Vi er blevet spurgt om, hvordan vi som chefer kan
forestille os, at strukturen omkring DDB kunne se
ud. Glenn opfordrede os til at tage stilling: skal DDB
opdeles, skal DDB slås sammen med noget andet,
skal eReol og litteratursiden slås sammen?
Diskussionen er aktuel i forhold til, hvor et ny
børnesite evt. skal forankres.

I bedes overveje inden mødet, om vi kan melde
noget officielt ud som BCF bestyrelse. Se bilag 1.

Arbejdsgruppen om DDB skal træde sammen
igen til november og udarbejde et forslag til
en ny struktur for opgaverne i DDB. BCF er
budt ind som sparringspartner.
Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege,
at bibliotekerne har en årelang erfaring med
at lave digitale løsninger i samarbejde med
staten, der fungerer godt og har gjort
Danmark til et af de førende lande i verden i
forhold til en god digital infrastruktur på
biblioteksområdet. Der er også gode
erfaringer med E-reolen. Her er der skabt en
demokratisk valgt, agil organisation, der er tæt
på den daglige biblioteksdrift.
Bestyrelsen ønsker om muligt, at det gode
samarbejde kan fortsætte. Alternativt er det
vigtigt at prioritere en løsning, der vægter et
højt fagligt niveau, er ubureaukratisk, agil og
er nært knyttet bibliotekernes daglige drift og
udvikling. Der skal sikres et relevant samspil
mellem bibliotekernes fysiske og digitale
materialer.
Bestyrelsen beslutter at rette henvendelse til
kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen om
ønskerne.

8. DIALOG MED KL/ Pia

DB, BCF og KL er ved at færdiggøre

Orientering om faktaark til borgmestrene om
bibliotekerne

henvendelsen til landets borgmestre.
Håndslaget og børns læsning bliver en del af
dialogen med de lokale byråd. Vi skal sætte
fokus på de muligheder, bibliotekerne har for
at gøre en forskel for kommunerne.
Bestyrelsen vil anbefale bibliotekscheferne at
benytte denne unikke chance for at løfte
drøftelsen om det fremtidige bibliotek og dets
samarbejdsmuligheder op på et højere niveau
i kommunen.
Når papiret er mere færdigt, sender Pia det til
bestyrelsen.
Der er i kommunerne stort fokus på
kernevelfærd, og der kan kultur ofte rammes
på budgettet. Vi skal derfor huske, at børns
læsning også er kernevelfærd og italesætte
det.

9. ÅRSMØDE 2020/ Henrik, May-Britt og Jakob
Arbejdsgruppen giver en status.
Generalforsamling: Input til temaer til
årsberetningen samt budgettemaer

Vi holder cirka samme form som sidste år og
med stort fokus på netværksdelen, som
mange i evalueringerne gav udtryk for var
positivt.
Håndslaget og børns læsning vil være den
røde tråd på årsmødet. I anledningen af, at
det også er 100-året for den første
bibliotekslov, inviterer vi statsministeren som
børnenes minister til at åbne årsmødet.

10. KULTURMØDET PÅ MORS/ Pia, Anders, Henrik og
Ravinder
Opfølgning på årets kulturmøde. Alle byder ind
med tre ting, der gav inspiration.

Det fungerede fint med bibliotekernes telt, og
generelt virker det til, at programmet for
kulturmødet bliver bedre og bedre.

11. HØRING I FORBINDELSE MED FBS/ Pia
Vi drøfter input til høringssvar. Se bilag 2-4.

Bestyrelsen afgiver et høringssvar på vegne af
foreningen og opfordrer medlemmerne til
også at indsende høringsvar.

12. EVENTUELT
- herunder punkter til næste møde

Erik orienterende om mødet i OC-udvalget.
Blandt andet er det blevet undersøgt, at udlån
af de fysiske depoter på fremmedsprog bliver
udlån med ca. 30%. Alligevel bliver der
overført 20% af midlerne til det digitale, selv
om udlånstallene her er lavere.

Bestyrelsen godkender at øge bidraget
fremover fra 10.000 kr. til 15.000 kr. ligesom
DB og BF også støtter med 5000 kr. ekstra.

Jakob fortalte, at der fremover kommer
mange flere detaljer på udslånstatistikken,
eksempelvis afstand til biblioteket. Det bliver
et vigtigt ledelsesværktøj.
13. NÆSTE MØDER

3/12: Ballerup
FBS og DDB sættes på dagsorden igen.

