BESTYRELSESMØDE I BCF
9. JUNI 2020 // KL. 14.30-16.00 // SKYPE
Deltagere: Anders Clausen, May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Erik Thorlund Jepsen, Ravinder KaurPedersen, Jakob Heide Petersen, Marie Østergaard, Berit Sandholt Jacobsen (suppleant), Henrik Schou Zacho
(suppleant)
Afbud:
Referent: Ellen Ravn Bertelsen
Dagsorden:
PUNKT

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. Når man sender
en regning til Vordingborg til betaling, skal den
følges op med et opkald eller en sms, da flere
forsøger at svindle.

4. Nye mødedatoer

2/9 Skype, 5/10 Kolding, 4/11 Skype, 8/12
Ballerup

5. ÅRSMØDE 2021 /May-Britt, Ravinder og Marie
Årsmødegruppen anbefaler et overordnet tema,
der kan sætte retningen for årsmødet, men som
kan rumme flere underspor. To mulige temaer
kunne være Bibliotekernes ny virkelighed –
herunder kan der både være børns læsning,
postcorona, det digitale mm. Et andet kunne være
Bibliotekerne og verdensmålene, som også kan
rumme mange underspor.

Nye rammer kan give nye muligheder for at
skabe en ny form på årsmødet. Bestyrelsen
bakker op, hvis årsmødegruppen ønsker at
flytte årsmødets lokation.
Temaet Den nye virkelighed er bedst, da
verdensmålene bliver tema for første
medlemsmøde. Vigtigt, at det ikke bliver for
corona-tungt.
Ministerens deltagelse afklares hurtigst muligt.
Pia sikrer invitationen.
Kan den politiske virkelighed, herunder
debatten om KL’s borgmesterbrev, integreres?

Pia undersøger status med KL.
På samme vis, kan den nye udviklingspulje på
20 mio. kroner blive en del af et spor?
Hvordan har vi indflydelse på, hvordan
midlerne skal uddeles? Pia afklarer BCF’s rolle
og mulige indflydelse.
Hvis mentorordningen sættes i gang, kan det
arbejdes ind i årsmødet.
Årsmødemødegruppen består i år af MayBritt, Ravinder, Marie, Berit og Henrik.

6. MEDLEMSMØDER
Første medlemsmøde: Et samarbejde om Verdens
Bedste løsninger (2 online begivenheder) /Ravinder
og Berit
Andet medlemsmøde: Børns læsning /Marie, Erik
og Anders

Første medlemsmøde bliver integreret med
Ballerups Verdens bedste løsninger, som vil
bestå af to online begivenheder. Berit og
Ravinder arbejder på at sikre en vinkel som
medlemsmøde. Evt. med fokus på
partnerskaber – et af verdensmålene.
Andet medlemsmøde om børns læsning:
Videndeling mellem medlemmer. Vi kan
eventuelt opfordre lederne til at tage en
mellemleder med, så der både er fokus på at
fastholde ledelsesansvaret samt de konkrete
idéer.
Vi kan spørge ud hos medlemmerne, om de
har nogle cases, de kan bringe ind.
Arbejdsgruppen drøfter medlemsmødet
videre samt fastlægger et tidspunkt, som for
eksempel kunne være i november.

7. MENTORORDNING /Marie og May-Britt
Drøftelse af oplæg om en mentorordning. Se bilag

Formålet er at få fat i ledelsesvækstlaget, men
også at få mere videndeling mellem
bibliotekerne.
Mentorordningen skal være meget enkel, så
det er nemt at tilmelde sig.
Bestyrelsen starter med at lave beskrivelser
med deres eget tilbud. Ellen lægger på
hjemmesiden, og bestyrelsen prikker mulige
ledere og mellemledere, der kunne være
interesseret.

8. DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK /Jakob, Marie og
May-Britt
Status på den ny forening

Fokus nu er på at få overført medarbejdere og
opgaver – senere bliver det at få
tilslutningerne på plads, så budgettet kan falde
på plads inden januar.
BCF kan hjælpe med at formidle, hvad der skal
ske nu.

9. CORONAERFARINGER

Drøftet

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

KOMBIT har lavet et udkast for at forklare
prisstrukturen. Når det er på plads, sender vi
det ud til medlemmerne. Bestyrelsen bedes
sende kommentarer og spørgsmål til udkastet
til Pia.
BCF-nyt: Tolkningen af retningslinjerne er et
lokalt anliggende. BCF arbejder for yderligere
åbning.
Vi kan bruge BCF-nyt til at informere fra Det
digitale folkebibliotek.

11. EVENTUELT
- herunder punkter til næste møde

Intet.

