BESTYRELSESMØDE I BCF
2. SEPTEMBER 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)
Afbud: Henrik Schou Zacho (suppleant)
Referent: Ellen Ravn Bertelsen
Dagsorden:
PUNKT

BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Er der punkter til eventuelt?
Ved hvert punkt drøfter vi, hvad der skal
kommunikeres til medlemmerne.

Godkendt

2. GODKENDELSE AF REFERATET
Referatet kan læses på
https://bibchef.dk/bestyrelsensarbejde/bestyrelsesreferater

Godkendt

3. ØKONOMI /Erik

Intet nyt siden sidst

4. ÅRSMØDE 2021 /May-Britt, Ravinder, Marie, Berit
og Henrik

Årsmødet flytter fra Munkebjerg til Hotel
Legoland. Her er der flere muligheder for at
bruge stedet aktivt, og der vil ikke være
udfordringer med at få plads til alle deltagere.
Vi laver en kontrakt, der tager højde for, at
dele af landet skulle lukke ned igen.
Gruppen arbejder på at skabe et spændende
program, med en styrket social dimension.
Det er ikke muligt at få besked om ministerens
deltagelse før i sidste øjeblik, hvilket har
betydning for planlægningen.
Socialdemokratiet har fået ny kulturordfører,
Kasper Sand Kjær, som kunne være en
mulighed, hvis ministeren ikke kan komme.

5. MEDLEMSMØDER
Første medlemsmøde: Et samarbejde om Verdens
Bedste løsninger (2 online begivenheder) /Ravinder

Første medlemsmøde: Programmet er klart,
og de fysiske pladser er næsten udsolgt.

og Berit
Andet medlemsmøde: Børns læsning /Marie, Erik
og Anders

Andet medlemsmøde: Temaet bliver
krydsfeltet mellem strategi og konkrete
historier. Derfor lægger vi op til, at cheferne
tager deres mellemledere med.
Medlemmerne er blevet opfordret til at melde
sig som oplægsholdere, og flere har meldt sig.
Gruppen vil gerne have, at CB’erne har en
rolle på medlemsmødet, da de også er en del
af håndslaget.
Gruppen arbejder videre med planlægningen,
også i forhold til, om styrelsen og andre
eksterne skal have en rolle på medlemsmødet.
Gruppen arbejder med en plan B, hvis vi ikke
kan mødes fysisk.
Ellen og Marie aftaler nærmere vedrørende
kommunikation til medlemmerne i næste
nyhedsbrev.

6. MENTORORDNING /Marie og May-Britt
Status på opstarten

Mentorordningen er nu kørende med en side
på hjemmesiden med de mulige mentorer.
Interesserede mentees tager kontakt direkte
til en mentor og aftaler det videre forløb.
Bestyrelsen tager fat i deres netværk for at
gøre yderligere opmærksom på ordningen
over for både mulige mentorer og mentees.
May-Britt tager dialog med NG
May-Britt undersøger muligheden for at
bringe en case i et nyhedsbrev.

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

Det praktiske er ved at være på plads. Der skal
laves nye tilslutningsaftaler i slutningen af
september, så der kan laves et budget for
2021.
Der er meget praktisk arbejde, som er nødt til
at falde på plads, inden der kan arbejdes med
de strategiske mål.
Det vil være interessant, hvis
”Borgmesterbrevet” bliver sendt ud, så
kommunerne kan tage stilling til blandt andet
finansieringen af det digitale bibliotek. Pia

tager dialogen op KL for at høre til planen for
udsendelse.
Deltagerne i den nye bestyrelse opfordres til
at tage fat i Ellen i forhold til at videregive
information til medlemmerne via BCF’s
nyhedsbrev.
8. DE SIDSTE KOMMUNER/ Pia
Vi mangler nu kun fire kommuner i foreningen.
Hvem har forbindelser til dem?
Brøndby – Ravinder?
Samsø – Marie?
Kalundborg og Læsø?

Bestyrelsen tager kontakt til de sidste fire:

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

Vi mangler stadig at få de sidste medlemmer
oprettet på hjemmesiden. Reminder udsendes
direkte til dem, der mangler. Næste stafet
kommer fra Odder. Der er nye medlemmer,
også flere i samme medlemskommuner. Vi
sender nu et velkomstbrev til de nye
medlemmer, så de hurtigere lærer foreningen
at kende.

10. EVENTUELT
- herunder punkter til næste møde

I Norge får bibliotekerne henvendelser fra
noget, der minder om forfatternes
forvaltningsselskab. Samme drøftelse som i
Danmark.

Erik: Kalundborg
Ravinder: Brøndby
Marie: Samsø
Pia: Læsø.

I Silkeborg er fremlagt et besparelsesforslag
fra politisk side på arrangementer. Udover at
være problematisk for Silkeborg, er det en
reminder om, at så længe denne aktivitet ikke
står i lovgrundlaget for bibliotekerne, så vil det
være politisk muligt på lokalt niveau at fjerne
økonomien til dette eller af andre grunde
vælge, at bibliotekerne ikke skal lave den type
aktivitet.
Et ensidigt fokus på den fysiske bog på
bekostning af både den digitale og anden
aktivitet begynder at fylde lidt i fortællinger
hos bl.a. politikere. Vi skal hjælpe lidt til at
holde fast i den bredere fortælling så den ikke
får lov at stå alene.
11. NÆSTE MØDER

5/10: Kolding
4/11: Skype
8/12: Ballerup

