BESTYRELSESMØDE I BCF
4. NOVEMBER 2020 // KL. 14.30-16.00 // TEAMS
Deltagere: Anders Clausen, May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Erik Thorlund Jepsen, Ravinder KaurPedersen, Jakob Heide Petersen, Berit Sandholt Jacobsen (suppleant), Henrik Schou Zacho (suppleant)
Afbud: Marie Østergaard
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

Vi anbefaler samme kontingent næste år, men
kan dermed holde et digitalt årsmøde uden
deltagergebyr. Vi har budgetteret med en
nettoudgift på 70.000 på årsmødet, men uden
deltagergebyr lander det på cirka 120.000 kr.

4. ÅRSMØDE 2021 /May-Britt, Ravinder, Marie, Berit
og Henrik
Status på planlægning af digitalt årsmøde

Årsmødet bliver afviklet digitalt fredag den 12.
februar. Der vil blive sendt en hilsen ud til alle
deltagerne, så der er noget fysisk, der binder
deltagerne sammen. Hvis der er noget fysisk til
hvert punkt, kan det være med til at fastholde
deltagerne gennem hele programmet.
Bestyrelsen anbefaler, at der er en
opmærksomhed på, at programmet ikke bliver
for langt – herunder generalforsamlingen.

5. MEDLEMSMØDE
Status på medlemsmøde om Børns læsning /Marie,
Erik og Anders

Der er pt. 65 tilmeldte fordelt på 30
biblioteker. Vi undersøger efterfølgende,
hvordan det har fungeret at der blev lagt op til
lokale drøftelser på baggrund af oplæggene.

6. Det digitale folkebibliotek
Nyt fra foreningen

Det går godt med den nye forening, og
arbejdet skrider frem, herunder med at få

eReolen lagt ind. Der er snart
generalforsamling, hvor der både skal vælges
bestyrelse samt deltagere i fagudvalg.
7. KOMMUNIKATION /Ellen
- stafet
- hjemmeside
- BCF-Nyt
- ønsker til profilering
- nye medlemmer

Ny stafet på vej fra Glostrup.
Mentorordningen står lidt stille – alle i
bestyrelsen prikker til en kollega for at finde
flere mentorer og mentees. I et kommende
nyhedsbrev præsenterer vi det kommende
samarbejde med COI.

8. Debitorintegration/ May-Britt

Der er nogle tekniske udfordringer med
borgernes betaling af regninger. Borgerne
ledes til ”Mit betalingsoverblik”, hvor der ikke
kan betales med kontanter og MobilePay.
BCF stiller sig til rådighed for Kombit i forhold
til at kommunikere ud til medlemmerne om,
hvordan der arbejdes med en løsning.

9. EVENTUELT
- herunder punkter til næste møde

På næste bestyrelsesmøde drøfter vi CB’ernes
rolle over for bibliotekerne. May-Britt og Erik
fremsender punkt til dagsorden.
BCF har valgt til Bibliotekernes
koordinationsforum: Pia Henriette Friis,
Kolding Bibliotek og suppleant Anders Clausen,
Ringsted Bibliotek.
Nota har valgt Jakob Heide Petersen,
Københavns Biblioteker til Notas rådgivende
udvalg.

10. NÆSTE MØDER

8/12: Teams. Mødet flyttes til et morgenmøde

