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PUNKT BESLUTNING 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referatet. Referatet kan læses på 
https://bibchef.dk/bestyrelsens-
arbejde/bestyrelsesreferater    

 

Godkendt 

3. Økonomi /Erik 
 

Økonomien balancerer fint 

4. Digitalt medlemsmøde om verdensmålene 
/Ravinder, Berit og Pia 
 

Programmet blev præsenteret og meldes 
snarest ud til medlemmerne.   

5. Fra opbrud til nybrud - medlemsmøde 
BCF’s fortsatte rolle i initieringen af det gode 
samarbejde mellem bibliotekerne, KOMBIT og DBC 
evt. med særligt fokus på samarbejdet med DBC? 
 

Medlemsmødet er udtryk for et ønske om at 
få de forskellige parter tættere på hinanden 
for at styrke samarbejdet om de fælles 
udfordringer. 

Arbejdsgruppen arbejder videre med 
formatet. Eventuelt et todelt forløb. 

Mulige datoer (i prioriteret rækkefølge): 17/6, 
22/6 og den 23/6. 

6. Kulturmødet på Mors /Ravinder 
 

Bibliotekerne deltager på lavt blus i år, hvor 
corona stadig sætter rammerne for 
kulturmødet.  

7. Oplæg til internat /Marie og Pia Oplæg til program præsenteret. Bestyrelsen 
opfordrer til at sigte efter et konkret output på 
de forskellige temaer. Oplægget sendes ud til 
bestyrelsen, som gerne må give feedback. 

Vi lægger internatet på de dage, der er 
forhåndsreserveret i august: 30. og 31. august.  

Vi konverterer de forhåndsbookede datoer i 

https://bibchef.dk/bestyrelsens-arbejde/bestyrelsesreferater
https://bibchef.dk/bestyrelsens-arbejde/bestyrelsesreferater


 

juni til et almindeligt bestyrelsesmøde. 

8. Kommunikation /Ellen 
 

Næste nyhedsbrev: Information om første 
medlemsmøde + stafet fra Odense. 

9. Eventuelt 
 

Jakob orienterede om en kommende 
undersøgelse om, hvordan man prioriterer sit 
budget med særligt fokus på 
materialekontoen.  

Det vil være fint med en opmærksomhed på 
forskellene på små/store biblioteker. Det 
kunne også være interessant at høre, hvordan 
CB’erne prioriterer overbygningsmidlerne.  

Pia orienterede om, at der hen over 
weekenden kommer et udkast til retningslinjer 
for genåbning. Der vil være høringsfrist til cirka 
søndag formiddag. Pia sender videre til 
bestyrelsen så hurtigt som muligt. 

 

 

 


	15. april 2021 // Kl. 9.00-12.00 // på TEAMS

