
 

 

BESTYRELSESMØDE I BCF 
 10. JUNI 2021 // KL. 9.00-12.00 // PÅ TEAMS 
 
Deltagere: Anders Clausen, May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Erik Thorlund Jepsen, Ravinder Kaur-
Pedersen, Jakob Heide Petersen, Marie Østergaard (deltog i punkterne 1, 2, 3, 4, 6 og 8), Andrew Cranfield 
(suppleant), Berit Sandholt Jacobsen (suppleant) 

Referent: Ellen Ravn Bertelsen  

Dagsorden:  

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 
 

Vejle kan ikke længere hoste hjemmesiden. Vi 
er i dialog med Aarhus om at overtage 
opgaven og undersøger, om der bliver 
økonomiske udgifter i forbindelse med 
overdragelsen. Erik sender en oversigt over de 
seneste to års udgifter til Pia og Ellen.  

 

4. Evaluering af medlemsmøde en 26. maj /Berit, 
Ravinder, Pia 
 

Knap 50 deltagere. Fine tilbagemeldinger, der 
også fortæller, at der er forskel på, hvor langt 
man er rundt omkring. Det giver foreningen en 
vigtig rolle i at være det netværk, man kan 
bruge, når man selv skal i gang med nye 
temaer som eksempelvis verdensmålene.  

Til visse medlemsmøder er det en styrke, at 
nøglemedarbejdere kan deltage. Vi skal blot 
være opmærksomme på, at rammesætningen 
skal være tydelig, så alle ved, hvem vi primært 
henvender os til. 

Vi kan eventuelt drøfte vægtningen mellem 
åbne/lukkede medlemsmøder på 
bestyrelsesseminaret. 

 

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


 

 

5. Kunst- og kulturprojekt i samarbejde med 
Ungdomsskoleforeningen/ Ravinder 
 

Bestyrelsen beslutter at tage en dialog med 
ungdomskoleforeningens formandskab om et 
samarbejde, ligesom vi også ønsker 
samarbejde med andre interessenter. 

På bestyrelsesseminaret kan vi tage en 
principiel drøftelse om kriterier, foreningen 
eventuelt kan støtte projekter ud fra.  

 

6. Status på de to kommende medlemsmøder /ved 
arbejdsgrupperne 

 

Medlemsmøde ”fra Opbrud til Nybrud”: Marie 
og Pia har haft møde med KL, Karoline Amalie 
Steen og Tina Kristensen. KL vil gerne deltage i 
et medlemsmøde sammen med KOMBIT. De 
fremsender et oplæg til en drøftelse.  

Kan vi give medlemmerne et indblik i 
konstruktionen om ejerforholdene, og hvor 
der er et indflydelsesrum?  

Mødet bliver ultimo september/primo 
oktober. 

Internationalt medlemsmøde: To digitale 
medlemsmøder den 30. september + en ikke 
fastlagt dato i oktober. 

Arbejdsgruppen forsøger at lave en pitch, der 
kan sendes ud med et nyhedsbrev på denne 
side af sommerferien sammen med datoerne. 

 

7. Årsmøde /Marie, Ravinder, Berit og Andrew 
 

Der er opstartsmøde før sommerferien. 

 

8. Information om IFLA og Eblida /Marie og Andrew IFLA: Kirsten Boelt er valgt ind i Governing 
Board. Steen Bording Andersen er valgt ind i 
European Regional Division Committee. Ny 
præsident: Antonia Arahova fra Grækenland. 

EBLIDA: Andrew Cranfield er valgt ind i 
Executive Board. 

 

9. Drøftelse af rapport om Folkebibliotekets 
betydning for borgerne i Danmark /Andrew 
 

Rapporten blev drøftet.    

10. Kommunikation /Ellen På bestyrelsesseminaret drøfter vi en række 



 

Revidering af siden ”om os” på hjemmesiden: 
https://bibchef.dk/om-os. Foreningens arbejde og 
fokusområder udviklinger sig løbende, så medbring 
gerne input til siden. 
 

punkter vedrørende foreningens virke. 
Hjemmesiden opdateres på baggrund af disse 
drøftelser.  

11. Eventuelt 
 

Pia og Marie laver programmet til seminaret 
færdigt i slutningen af juni.  

Kristine Fjord Tolborg fra Chora ønsker 
tilbagemelding på et udkast til en driftsmodel 
til bæredygtighedscertificeringen. Ravinder 
samler input og sender til Kristine.  

Nota arbejder med en ny teknologi, der kan 
lave billigere versioner af lydudgaver af 
lokalaviserne. Det er forskelligt fra kommune 
til kommune, om man tilbyder lydaviser. Jakob 
er i dialog med Nota og overvejer en 
ansøgning til udviklingspuljen, så en løsning 
også kan blive brugbar for kommuner, der i 
dag ikke tilbyde lydaviser. 

 

https://bibchef.dk/om-os
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