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BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

3. Økonomi /Erik
Herunder regnskab 2021 og budget 2022

Foreningen får et overskud i 2021 på knap
100.000 kr. Årsagen er, at samtlige af
foreningens arrangementer blev afviklet
digitalt, og store arrangementer som
Folkemødet og Kulturmødet blev aflyst. Der
kommer en note i regnskabet, der også
beskriver, at bestyrelsen vil forholde sig til,
hvordan overskuddet kan komme
medlemmerne til gode.
Vi budgetterer i 2022 af denne grund med et
underskud på ca. 55.000. Budgettet afspejler
på de mindre poster forbruget fra sidste år.
Vi kommunikerer på årsmødet, at vi er klar til
at forøge underskuddet fx ved at sænke
betalingen til årsmødet for at få flere
deltagere blandt mellemlederne. Ellen afsøger
kapacitetsmulighederne hos Legoland og Erik
laver et forslag til en betalingsmodel til
årsmødet 2022.

4. Årsmøde /Marie, Ravinder, Berit og Andrew

Årsmødet er flyttet til 15. og 16. september, så
vi kan fastholde et fysisk møde. Vi lægger et
depositum hos Legoland på ca. 120.000, som

dog tilbagebetales i tilfælde af ny nedlukning
fra myndighedernes side.
Vi rækker ud til kulturministeren igen. Har hun
heller ikke mulighed for at deltage til
september, inviterer vi den nye
udvalgsformand i KL, når udvalget har
konstitueret sig.
Der er mere plads i programmet nu hvor
generalforsamlingen udgår. Årsmødegruppen
arbejder på et revideret program, der dermed
kan give plads til andre indslag og mere
netværk. Fx et oplæg fra mellemledere, der
kan give deres syn på, hvad der bør være højst
på dagsordenen i de kommende år.
Årsmødegruppen overvejer også, hvordan
foreningens nye medlemmer kan blive taget
ekstra godt imod på årsmødet.
5. Generalforsamling /Pia
Herunder afvikling, årsberetning og aktivitetsplan

Regnskab og budget er gennemgået under
punkt 3.
Vi gennemgik udkastene til aktivitetsplan og
årsberetning. Ellen og Pia laver justeringer, så
de endelige versioner kan sendes ud med den
endelige dagsorden.
Vi bruger Mentimeter til valghandlingen.

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

Pia rundsender referat fra Læsekoalitionen.
Fokus på PLC’ernes nye bekendtgørelse samt
ny læsevaneundersøgelse.
Marie: Der sker ændringer i ansøgningerne til
Strategisk biblioteksudvalg. BCF kan påtage sig
en rolle i at informere og opfordre
medlemmerne til at deltage på infomøder om
ordningen.
Jakob: Nyt tilgængelighedsdirektiv på vej fra
EU. Vil gælde fra 2025 og formentlig få
betydning for opgavedelingen mellem
folkebibliotekerne og Nota, da kravene til
folkebibliotekernes tilgængelighed øges.
May-Britt: Nationalbiografiske udvalg får et
større ledelsesmæssigt fokus.
Marie: Der er drøftelser mellem Eblida og

PL2030 om et tættere samarbejde.
7. Kommunikation /Ellen

Fokus på at tilrette information om flytning af
årsmøde + digital generalforsamling.

8. Eventuelt

May-Britt bidrager med et punkt om Dansk
Kulturliv på næste møde.

