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PUNKT BESLUTNING 

1. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN  (12.2 2021) 
 

 

 

 

 

BCF deltager i disse forskellige råd/styregrupper 
mm. Er der ønsker til ændringer? 

 

  

Pt. er opgaverne fordelt således: 

Formand: Pia Henriette Friis 
Næstformand: Marie Østergaard 
Kasserer: Erik Thorlund Jepsen 
Sekretær: Pia Henriette Friis 
Webmaster og kommunikation: Pia Henriette 
Friis  
 
Bibliotekernes Dialogforum (nedsat af DB): Pia 
Henriette Friis 
Bibliotekernes Dialogforum, suppleant: May-
Britt Diechmann 
Strategisk Biblioteksudvalg: Marie Østergaard 
suppleant: Erik Thorlund 
 
Bibliotekernes Koordinationsforum (nedsat af 
Slots- og Kulturstyrelsen): Pia Henriette Friis, 
suppleant: Anders Clausen 
 
INF aftagerpanel: Marie Østergaard (Det er 
som en personlig invitation, ikke en plads) 
SDU aftagerpanel: Pia Henriette Friis 
Overcentraludvalget: Erik Thorlund Jepsen og 
May-Britt Diechmann 
Tænketankens styregruppe: Pia Henriette Friis 
Bibliografisk udvalg: May-Britt Diechmann 
 
Ad Hoc: 
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse: 
Jakob Heide Petersen.  
Center for offentlig innovation: May-Britt 
Diechmann 
Kulturmødet Mors Styregruppe: Ravinder 



 

Kaur-Pedersen 
DB2030: Ravinder Kaur-Pedersen  
 
Flere er interesserede i det internationale 
arbejde. Marie deler information. Vi kan tage 
relevant information videre i nyhedsbreve. 
 

2. FORVENTNINGSAFSTEMNING AF 
BESTYRELSESARBEJDET 2021  
Herunder evt. dato for internat, hvis vi skal/kan 
det? 
 

Nogle gange bliver BCF bedt om kommentar 
med kort tidsfrist, for eksempel henover en 
weekend. Alle opfordres til at give 
tilkendegivelser – også når man blot er enig. 

Pia og Marie laver et udkast til et program for 
et internat, hvor bestyrelsen kan gå i dybden 
med bestyrelsesarbejdet. 

3. EVALUERING AF ÅRSMØDET/ May-Britt, Ravinder, 
Marie, Berit 
 

Det gik godt, og der er kommet ros fra flere 
deltagere. Det var et godt program, men lidt 
for langt til et digitalt format. Hvis vi skal lave 
et nyt digitalt årsmøde, skal der være mere 
plads til pauser og netværk. Det var rigtig godt 
med et internationalt indspark. 

Både på digitale og fysiske årsmøder skal vi 
prioritere, at deltagerene kan komme til orde 
– enten i grupper eller i plenum. 

Ledelsesmæssige oplæg må gerne have 
udgangspunkt i egen erfaring eller litteratur, 
der har været kritisk bedømt af fagfæller. Ikke 
blot populærlitteratur (Anecdotal evidence). 

Årsmødegruppen skal være mindre i den 
afsluttende fase. 

Undersøge muligheder for at optage oplæg, så 
de kan vises for andre – eventuelt for en 
lukket kreds. 

4. ØKONOMI /Erik På grund af corona var der et lavere 
aktivitetsniveau i 2020, og foreningen fik et 
mindre overskud. Derfor er der mulighed for 
at investere mere i dette års medlemsmøder 
og andre aktiviteter. 

 

Ca. kl 10: lille pause + planlægning af årets møder Årets møder er udsendt som 
kalenderinvitationer: 15. april, 12. maj, 10.-11. 
juni (evt. internat), 30.-31. august (evt. 
internat), 29. september, 2. november, 2. 



 

december 

5. AKTIVITETSPLAN 
Vi gennemgår aktivitetsplanen, og for hvert punkt 
forventningsafstemmer vi og finder ansvarlige for 
aktiviteterne. 

Årsmødegruppe: Ballerup, Aarhus, Svendborg 
og Tønder vil gerne bidrage til årsmødet 2022. 
Marie indkalder til første møde i gruppen. 

Medlemsmøder:  

Ravinder, Berit og Pia arbejder videre med 
temaet bæredygtighed og Verdensmålene i 
samarbejde med DB 

Anders, Marie og Andrew arbejder videre med 
et internationalt, digitalt medlemsmøde med 
fokus på ledelse. 

May-Britt, Erik, Ravinder og Pia arbejder med 
et medlemsmøde, der følger op de nye 
strukturer. Samarbejdspartnere inviteres til en 
drøftelse af status og fremtidsplaner. Fx DBC, 
Kombit, styrelsen, DDF, KL. Eventuelt 
kulturpolitikere.  

Til næste bestyrelsesmøde har hver lille 
gruppe en skitse til møderne. 

6. BCF’s fortsatte rolle i initieringen af det gode 
samarbejde mellem bibliotekerne, KOMBIT og DBC 
evt med særlig fokus på samarbejdet med DBC? 
 

Udsættes til næste møde. 

7. ORIENTERING OM MØDE I BIBLIOGRAFISK UDVALG 
/May-Britt 

Arbejdet i Bibliografisk Udvalg giver 
foreningen mulighed for at arbejde tættere 
sammen med en vigtig samarbejdspartner, 
DBC og komme lidt ned i substansen. Ny vinkel 
på samarbejdet.  

8. KOMMUNIKATION /Ellen 
Er der særlige ønsker til profilering i 2021? 

Vi fortsætter med at kommunikere i 
nyhedsbreve direkte til medlemmerne. Vi 
orienterer om bestyrelsens holdning til 
forskellige emner, men samtidig skal 
informationen gøres relevant for den enkelte 
leder og dennes handlemuligheder. Gerne 
med internationalt udsyn. 
 

9. EVENTUELT 
 

Input til Kulturmødet på Mors kan sendes til 
Ravinder. 
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