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BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet. Referatet kan læses på
https://bibchef.dk/bestyrelsensarbejde/bestyrelsesreferater

Godkendt.

3. Økonomi /Erik

På grund af blandt andet digitale møder og
bestyrelsesmøder tegner det til, at foreningen
får et pænt overskud. Dvs. at der eventuelt
kan blive plads til ekstra til årsmødet. Det kan
besluttes endeligt, når vi kender de sidste
udgifter for året.

4. Opsamling på internatet/ Marie og Pia
Se bilag

Vi melder ud til medlemmerne, at vi arbejder
videre med de input, vi fik til seminaret og
inddrager det i aktivitetsplanen for næste år.
BCF er sat i verden for: netværk, indflydelse og
faglig udvikling.
Pia og Marie tager et kig på ”de grønne”
punkter, så vi kan drøfte punkterne mere på
kommende bestyrelsesmøder.
Vedr. BDI: Der er behov for et sted, der kan
koordinere henvendelser om udviklingsønsker
til infrastrukturen. Det kunne ligge i DDF.
BCF kan give et høringssvar på evalueringen af
governancemodellen.

5. Overvejelser om medlemsmøde/indslag på vores
årsmøde om bibliotekernes nye digitale
infrastruktur på baggrund af erfaringer fra BDI
årsmødet 16.9. / arbejdsgruppe: Erik, May-Britt,

Der mangler hos mange chefer et overblik
over strukturerne. CB’ernes strategimøde
kredser også om dette emne. Pia tager
kontakt til dem for at høre til, hvad de gør, så

Ravinder og Pia

vi sikrer, at vi komplementerer hinanden. BCF
kan evt. lave et medlemsmøde efterfølgende
(gerne i samarbejde med CB’erne), hvis der er
noget, der skal følges op på. BCF kan eventuelt
stå for at lave en visualisering af strukturerne,
der kan ligge på hjemmesiden.
Modellen kan derefter levendegøres på et
medlemsmøde med taletid til de forskellige
parter.

6. Status på medlemsmøder /ved arbejdsgrupperne

Ca. 25 tilmeldte pr. dag. Medlemsmøde nr. 2
kan med fordel sendes ud i organisationerne,
da det også er relevant for medarbejderne.

7. Årsmøde /Marie, Ravinder, Berit og Andrew

Årsmødegruppen undersøger muligheden for
at inddrage et besøg på Lego House i
programmet.

8. Information fra diverse fora /alle
Fast punkt, hvor man deler relevant nyt fra de
steder, man repræsenterer BCF.

Nationalbiografisk udvalg er et meget
fagspecifikt udvalg, som bestyrelsen kan
drøfte, om BCF skal være repræsenteret i.
Data er imidlertid vigtige, så vi skal finde den
gode måde at få den rette indflydelse på.
May-Britt går videre med at sondere
muligheder.
Jakob og Marie sidder i det rådgivende udvalg
for udviklingspuljen. Det kan være en
mulighed at drøfte BCF’s holdning til
kriterierne for udviklingspuljen, fx vedrørende
egenfinansiering.
DB2030-mødet: Det er nu, vi skal være på
dupperne, hvis bibliotekerne skal være
relevante i den bæredygtige dagsorden.
Ravinder rundsender referatet.
Pia er med i følgegruppe for BOGglad-puljen.
Oplæg fra DR, som har lavet et læsemanifest,
hvor de vil pushe litteratur ud på tre
børnekanaler.
DB sidder i den nye forening ”Dansk Kulturliv”.
Pia inviterer Michel med til et
bestyrelsesmøde, hvor vi kan høre mere om
foreningen.
Bibliotekernes dialogforum: Forbundet Kultur
og Information er meget engageret i projektet
Algoritmer, data og demokrati:

https://algoritmer.org/om-os/projektet/ . Det
kunne også være interessant for flere
biblioteker samt BCF.
Oplæg om referencearbejde og bibliotekernes
rolle: det bliver sværere at få dækket
kompetencerne i forhold til referencearbejdet.
COI har lavet en coronastafet om, hvad der gik
godt under corona. May-Britt fremhæver det
gode samarbejde mellem bibliotekerne.
9. Kommunikation /Ellen

En overordnet tilbagemelding til
medlemmerne om internatet. Ny ”om os”tekst på hjemmesiden – Ellen og Andrew
skriver en ny tekst, så vi får den internationale
vinkel med.
Nyhedsbrev i starten af næste uge med fokus
på det sidste medlemsmøde.

10. Eventuelt

Det kunne være en opgave for BCF at facilitere
en drøftelse om, hvordan man prioriterer
økonomien lokalt, men også den fælles del.
Det kunne også dreje sig om
kompetenceløft/videndeling i forhold til
økonomistyring.

