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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

Beholdning ved årets start: 371.000 kr.
Årets resultat bliver cirka 134.000 kr. Ny
beholdning på ca. 505.000 kr. ved starten af
2022. Dvs. der er luft til et øget forbrug på
kommende årsmøde.

4. Hvor skal vi søge indflydelse? Og hvilke handlinger
vi skal have iværksat efter Internatet – og hvem
vil?/ Marie og Pia
Vi skal drøfte konkret hvad vi skal gøre ift følgende
samarbejdspartnere, som vi listede op på
internatet, som dem vi starter med at tage action
på. Tænk over hvilke samarbejdspartnere du kunne
tænke dig at tage ansvar for at gøre noget ved:
BUPL
Læsekoalitionen
Skolelederforeningen
Lærerforeningen
Børn og forældre
Grønne organisationer, ngo’er,
paraplyorganisationer for verdensmålene
KL’s IT-område, Teknologispring
Public serviceorganisationer, fx DR, TV2lokal,
Radio4
Internationalt arbejde, fx på det digitale
område/nordiske lande

Bestyrelsesmedlemmerne melder sig til at
være kontaktpersoner og initiativtagere til at
undersøge, hvordan der kan være en indgang
til de forskellige mulige samarbejdspartnere.
Disse kan eventuelt inviteres med til kort
oplæg på bestyrelsesmøder (online eller
fysiske), hvor vi kan lære hinanden bedre at
kende. Det er også muligt at benytte
medlemsmøderne.
De nye samarbejder kan påbegyndes i det nye
bestyrelsesår efter årsmødet.
Fordeling af aktører:
BUPL: Andrew og Ravinder (Nordsjælland)
Læsekoalitionen: Pia og Berit
Skolelederforeningen: Erik og Berit
Børn og forældre: Pia
KL’s IT-område, Teknologispring: Jakob og
Ravinder
Internationalt arbejde, det digitale

område/nordiske lande: Jakob vedr. det de
nordiske lande. Andrew vedr. andre lande
International inspiration vedr. organisering på
chefniveau: Marie
5. Kulturens Analyse Institut og Dansk Kulturliv. Hvad
gør DB, og hvad kan BCF gøre ift at udnytte
mulighederne med respektive initiativer. 20 min - ½
times oplæg og ½ times dialog. /Michel SteenHansen Kl 13-14

Michel Steen-Hansen fortalte om foreningen
Dansk Kulturliv samt Kulturens analyseinstitut.
Dansk Kulturliv vil gerne repræsentere
kulturlivet og være en stærk stemme i
offentligheden. Der skal være enighed i
foreningen.
Bestyrelsen giver udtryk for, at det er vigtigt
med et armslængdeprincip i forhold til et
Kulturens analyseinstitut.
BCF deltager gerne fortsat i dialog og kan
bidrage med formidling ud til bibliotekerne.

6. Årsmøde /Marie, Ravinder, Berit og Andrew

Årsmødeplanlægningen er i gang. Vi
planlægger med et underskud på op til
120.000 kr., så vi kan få max ud af de nye
rammer. Vi fastholder deltagergebyret som
tidligere år.
I tilfælde af et online årsmøde bliver
deltagergebyret fjernet som i 2021. Vi laver
kontrakter med oplægsholderne, der tager
højde for en online plan B.

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

Andrew: Første bestyrelsesmøde i EBLIDA. Ny
bestyrelse og ny strategiperiode. Blandt andet
fokus på lobby-arbejdet.
Marie: Snarligt møde om udviklingspuljen.
Første uddeling i den nye konstellation.
Erik: Der har været møde i
Overcentraludvalget. Referatet rundsendes.

8. Kommunikation /Ellen

BCF-nyt i næste uge om årsmødet. Årsmødet
kommer øverst på hjemmesiden. Tilmelding
åbner i december.

9. Eventuelt

Bestyrelsesmødet i december bliver på Teams.
Vi tager et ekstra møde i januar og
forhåndsreserverer to datoer i marts til første
bestyrelsesmøde med ny bestyrelse.

