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PUNKT

BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet. Referatet kan læses på
https://bibchef.dk/bestyrelsensarbejde/bestyrelsesreferater

Godkendt.

3. Økonomi /Erik

Vi har ikke haft de samme udgifter som
tidligere år, blandt andet på grund af digitale
medlemsmøder, så der vil være et overskud
på ca. 100.000-150.000 kr. Derfor sætter vi
ekstra midler af til årsmødet.

4. Årsmøde /Marie, Ravinder, Berit og Andrew

Programmet er ved at falde på plads. Der
mangler en keynote. Mulige emner: Ida
Engholm, Sigge Winther Nielsen, Maria Rørbye
Rønn, Lene Tanggaard.

5. Information fra diverse fora /alle
Fast punkt, hvor man deler relevant nyt fra de
steder, man repræsenterer BCF.

Jakob foreslår, at vi går efter at lave flere
fælles indsatser i de fysiske biblioteker, der
kan sendes som ansøgninger til
udviklingspuljen. BCF kunne have en rolle i
forhold til at pege på nogle områder. Berit
tager det med til planlægningen af årsmødet,
hvor der eventuelt kan tages hul på drøftelsen.
CB’ernes digitale strategiseminar fungerede
godt og var informativt – især for nyere
ledere.
May-Britt og Erik har været til møde i OCudvalget. Referatet rundsendes.
Erik overtager May-Britts plads i Bibliografisk
udvalg. Styrket fokus på det strategiske

arbejde.
DBC begynder implementeringen af RDA.
Bestyrelsen tager emnet op på et senere
tidspunkt.
Pia informerede om, at Tænketanken
Fremtidens Biblioteker har fået del i
udviklingsmidlerne til et modningsprojekt, der
skal understøtte unges søgekompetencer.
Governancemodellen for BDI skal evalueres.
Her skal vi sørge for, at BCF bliver inviteret til
at deltage i evalueringen. Pia tager kontakt,
såfremt vi ikke hører noget.
6. Kommunikation /Ellen

Fokus i den kommende tid i nyhedsbreve på
årsmødet – invitation til generalforsamling
kommer som sædvanligt direkte på mail.
Inden årsmødet kommer der en ny tekst til
hjemmesiden, der beskriver foreningen.

7. Eventuelt

Andrew deltager på et møde i Medierådet, der
har fået bevilget penge af Nordea-fonden til
en indsats på Småbørns-området med fokus
på den digitale dannelse helt tidligt i børns liv.

