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BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

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

Godkendt

3. Økonomi /Erik
Herunder budget 2022

Intet uforudset og ikke det store forbrug
endnu i 2022

4. Årsmøde 2022 /Marie, Ravinder, Berit og Andrew
Invitation til Kulturminister/Pia

Hovedprogrammet inkl. oplægsholdere er det
samme, alle oplægsholdere kunne ”flytte
med”. Programmet ligger på vores
hjemmeside.

Valg af årsmødegruppe 2023. Hvem har lyst og
mulighed og hvornår starter arbejdet? Erfaringen
siger at vi skal have en af de store kommuner
repræsenterede.

May-Britt og Berit har meldt sig til
årsmødegruppen 2023. Vi skal have mindst en
mere med. Vi satser på det ’normale
tidspunkt’ i februar for årsmødet 2023.

5. Medlemsmøder
Ideer til gode medlemsmøder: fx samarbejde med
Dansk Kulturliv og/eller Kulturens Analyseinstituts
indledende arbejde.
Samarbejde med KL, udvalget og den nye formand.
Samarbejde med CBerne omkring resultatet af
Håndslaget. Kunne et element på et medlemsmøde
være et løft til mentorordningen? Skal vi have flere
det internationale vinkler? Fokus på
folkebibliotekernes rolle som facilitator ifb med
Citizen Science og bæredygtighed. Og det kan være
mange andre temaer. Tænk gerne på forhånd over
om der er et medlemsmøde I har lyst til at

A. Ideer: partnerskaber,
brugerinddragelse, hvad skal vi gøre
som ledere for at have borgerne i
centrum. Hvad betyder
borgervidenskab/citizen science for de
relationnel arbejde det relationelle
arbejde bibliotekerne står for og hvad
kræver det af ledelse, facilitering og
organisering. Medlemsmøde
november med overskriften Citizen
Science og folkebibliotekernes
potentielle rolle.

arrangere.

Arbejdsgruppe. Pia, Ravinder, Andrew
og Kristine.
Pia, Andrew deltager i forvejen i
planlægningsarbejde sammen med
Kent Skov Andreasen, Odense og
Thomas Kaarsted, leder af
videnscenter for Citizen Science, SDU.
Arbejdet munder ud i en workshop,
der afvikles 29.9. 2022. BCF har
hermed indledt et partnerskab med
SDU om CS.
B. Skal vi gå efter et (digitalt)
internationalt medlemsmøde også i
år? Ideer er velkomne. Og
arbejdsgruppe skal findes. (punkt til
næste møde)

6. Genstart af bestyrelsesarbejdet efter 2 års digitale
møder trænger vi til fornyet krudt. Hvordan får vi
genetableret de gode bestyrelsesmøder?
7. Vores overordnede strategier for 2022 fremgår af
aktivitetsplanen. Vi kan ikke det hele, så hvad skal
vi prioritere?
Vi har lavet Den hvide bog og Håndslaget. Vi skal
have en drøftelse af hvad BCF i særlig grad skal
satse på i 2022. et opmærksomhedspunkt er at
bibliotekerne af flere omgange har oplevet ikke at
blive inddraget, fx ved medievaneundersøgelser
eller lignende undersøgelser som udspringer fra
Kulturministeriet. Bibliotekernes rolle er
tilsyneladende ikke tydelig, da vi ofte oplever at vi
ikke medtænkes i den type undersøgelser. Hvordan
kan vi øge synligheden på departementets område
fx ved hjælp af KL og SLKS?
Men tænk over hvad I hver især brænder mest for?
Hvad ville gøre en stor forskel for
bibliotekscheferne her post corona?

Punktet udsat til næste møde.

Skal vi initiere en national kampagne, der
støtter op om borgernes informationskompetente og kildekritiske sans? Hvordan
skaber vi en mere kildekritisk befolkning?
Gerne i samarbejde med journalist og evt.
forskere. Pia undersøger hvordan FKI og DB
arbejder på de samme dagsordener. Drøftes
yderligere på næste (digitale)
bestyrelsesmøde.
Kampagnen kunne bl.a gå ud på at dele nogle
af de gode bibliotekshistorier hvor vi viser
hvad bibliotekernes indsatser gør for borgerne
ift digitale dannelse.
Spørgsmålet om: hvorfor vi ikke inddrages
mere: Vi drøftede hvordan vi kan arbejde med
at vores synlighed øges i fx departementet, så
når der skal laves medievaneundersøgelser, så
medtænkes bibliotekerne automatisk.

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

Pia har en stående invitation fra Morten Visby,
formand for forfatterforeningen.
Pia informerede fra Litteratursidens
bestyrelse, som har dialog med DDF og
eReolen ift mulig fusion.
May-Britt informerede om DDF. Hvordan laver
man en fornuftig proces ift. nettjenesterne?
Analyse af Kombit samarbejdet
Der er mindst 48 biblioteker involveret i
diverse bestyrelser på infrastrukturområdet.
Pt. evaluerer Kombit strukturen.
Der kommer et arbejde med revision af
lånesamarbejdet.
Kristine informerede om Edvard Pedersens
biblioteksfond, hvor der er ansøgningsfrist 1.
maj.
Udsat til næste møde.

9. Kommunikation /Ellen
Branding - hvordan deler vi vores gode historier?
10. Eventuelt
Jeg er blevet bedt om at levere en artikel til DBs
blad, Danmarks Biblioteker. Tænker vi kan bruge en
del af drøftelsen fra pkt. 7.

May-Britt fortsætter i NBU indtil efteråret,
hvor Erik tager over. May-Britt informerer
udvalget.
Folkemødet: vi går sammen med ’Dansk
Kulturliv om kulturens plads? Prisen er den
samme som tidligere. Pia og Ravinder
deltager.
Kulturmødet på Mors: Ravinder deltager i
arbejdet for BCF.
Vi tilslutter os DBs høringssvar ift.
bekendtgørelse om Biblioteksafgift
Pia skriver til Danmarks Biblioteker – se vinkel
under pkt. 7
Der udsendes doodle ift kommende møder. Vi
har tidligere besluttet at tage hver andet
møde fysisk og hver andet digitalt.

