BESTYRELSESMØDE I BCF
5. OKTOBER 2020 // KL. 13.00-16.30 // KOLDING BIBLIOTEK
Deltagere: May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Erik Thorlund Jepsen, Ravinder Kaur-Pedersen, Jakob
Heide Petersen, Marie Østergaard, Berit Sandholt Jacobsen (suppleant)
Afbud: Anders Clausen, 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. Nyt punkt 4: Udpegning/valg til
Strategisk Biblioteksudvalg

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

Godkendt

3. ØKONOMI /Erik

Økonomien balancerer – ingen større, nye
udgifter. Der er ikke udgifter i forbindelse med
1. medlemsmøde. Vi kommer muligvis ud med
et større overskud end forventet på grund af
et lavere aktivitetsniveau som følge af Corona.
Når vi kender udgifterne til det kommende
medlemsmøde og årsmødet, kan bestyrelsen
overveje, om det er muligt at lave en
kontingentnedsættelse for 2021. Erik
udarbejder en oversigt.

4. Udpegning/valg til Strategisk Biblioteksudvalg
under Det Digitale Folkebibliotek/ Pia

Udvalget afløser RUF. Marie udpeges af BCF,
og Erik bliver suppleant.

5. ÅRSMØDE 2021 /May-Britt, Ravinder, Marie, Berit
og Henrik
Drøftelse af om det er realistisk at afholde fysisk
årsmøde i Billund i 2021? Hvad kunne plan B være?

Set i lyset af den nuværende corona-situation,
beslutter bestyrelsen, at vi ikke afholder et
fysisk årsmøde, men finder de digitale
muligheder. Vi afholder også
generalforsamlingen digitalt. Årsmødegruppen
udarbejder nyt forslag til program.
Det er vigtigt, at vi på trods af et manglende
årsmøde er en vedkommende forening for

medlemmerne.
6. MEDLEMSMØDER
Første medlemsmøde: VBL opsamling og erfaring
/Ravinder og Berit
Andet medlemsmøde: Børns læsning /Marie, Erik
og Anders

7. ANSØGNING TIL SLKS-PULJE/ May-Britt
Fælles ansøgning (sammen med DB, Det Digitale
Folkebibliotek, Tænketanken) til SLKS pulje med
målet at understøtte og udvide/øge børns læselyst
gennem ibrugtagning af børne appen med rod i
Folkebibliotekernes fysiske materialesamling.

Første medlemsmøde: Flot opbakning med
deltagere fra 52 kommuner. Godt program og
spændende oplægsholdere. Der kommer en
opfølgningsmail med links.
Andet medlemsmøde: Gruppen planlægger en
digital løsning. Ellen aflyser Middelfartsalen.
Gruppen laver en beskrivelse af program og
sender til Ellen, så det kan sendes ud i et
nyhedsbrev.
Bestyrelsen drøftede muligheden for en fælles
ansøgning, der styrker af den fysiske
bogsamling for børn samt understøtter
udvikling af app’en med relevante
bibliografiske data samt følgeforskning.
Måske er det Det Digitale Folkebibliotek, der
skal ansøge - også om fysiske bøger, da fysiske
bøger understøtter brugen af app’en.
Samarbejde med forlagsbranchen vil være en
styrke.
May-Britt arbejder videre med en formulering
og bringer det med på bestyrelsesmødet i
november.

8. STATUS FRA PORTEFØLGEGRUPPEN /May-Britt
Hvordan stiller branchen flere krav til DBC via
KOMBIT? Hvorledes kan BCF understøtte med den
fælles koordinering?

KOMBIT er ved at udvikle sig til at blive en god
bestiller på bibliotekernes vegne. Der er en
stor lydhørhed fra KOMBIT om, hvad der sker i
branchen. Vi skal øve os i, hvordan vi stiller
krav. Der er dog stadig lang vej endnu, fx på
området for metadata.

9. Feedback fra møde mellem KL, KOMBIT og BCF den
2. oktober/ Pia og May-Britt

Pia og May-Britt oplever en stor lydhørhed fra
KOMBIT. Der arbejdes på at komme tættere
på DBC.
KL forventer, at borgmesterbrevet kommer ud
primo 2021.

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

Der er ved at være flere, der er optagede, så
derfor skal vi skubbe lidt mere på gennem
nyhedsbrev og netværk.

11. HENVENDELSE TIL REGERINGEN/ Ravinder
Bibliotekernes rolle i bæredygtighedsdagsordenen.

BCF deltager i henvendelsen sammen med
øvrige parter.

12. DE SIDSTE KOMMUNER/ Pia

Tilkendegivelse fra Læsø og Kalundborg. Ellen
følger op, så vi får deres kontaktoplysninger,

Hvordan gik dialogen med de sidste kommuner?

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

så de kan begynde at få nyhedsbrevet. Marie
er i dialog med Samsø. Ravinder har ikke fået
kontakt til Brøndby.
Vi sender nyhedsbrev ud, om medlemsmøde
og årsmøde, når vi kan beskrive plan B for
begge arrangementer.
Stafetten er på vej til Sjælland.

14. EVENTUELT
- herunder punkter til næste møde
15. NÆSTE MØDER

4/11: Teams
8/12: Teams

