
 

 

BESTYRELSESMØDE I BCF 
25. MAJ 2022 // KL. 11.00-12.00 // TEAMS 
 
Deltagere: May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Berit Sandholt Jacobsen, Erik Thorlund Jepsen, Ravinder 
Kaur-Pedersen, Marie Østergaard, Andrew Cranfield (suppleant), Kristine Nygaard (suppleant) 

Afbud: Jakob Heide Petersen 

Referent: Ellen Ravn Bertelsen  

Referat:  

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 – vi følger budgettet, men 
dog med lidt flere udgifter til hjemmesiden, da den 
skulle flyttes fra Vejle Kommune til en privat aktør. 

4. Årsmøde 2022 /Marie, Berit, Ravinder, 
Andrew 
Se programmet 
 

Der bliver flyttet lidt rundt i programmet, da vi ikke 
kan besøge LEGO House torsdag eftermiddag. 
Vi sender reminder ud både før og efter sommerferien 
for at få folk til at melde sig til. Vi sender også en 
direkte mail fra Pia. 

5. Årsmøde 2023 /May-Britt og Berit 
Status og forundersøgelser. 
 

Årsmødegruppen består af Berit, May-Britt, Sidsel fra 
Aarhus, Thomas fra DB/Ballerup og Ellen. Gruppen 
tager et indledende møde med Emerging. Vender 
tilbage til bestyrelsen med et oplæg på næste 
bestyrelsesmøde i Fredericia. 
 
Overordnet tema: Bibliotekernes samfundsmæssige 
rolle. 

6. Medlemsmøde / Marie og Andrew 
Evt. internationalt medlemsmøde i 
efteråret/vinteren 
 

Medlemsmøde i november med fokus på 
bibliotekslovgivning. Et hybridmøde med input fra 
andre lande, hvor man har fået en ny lov eller netop 
har fået en lov for første gang. Mødet er også en 
mulighed for at høre, hvilke vilkår de forskellige 
biblioteker har at arbejde under.  

7. Citizen Science /Pia 
Status og partnerskab med BCF om 
workshop den 29. september 2022. Kan 

Workshoppen i Kolding til september skal blandt andet 
undersøge, hvilken rolle folkebibliotekerne eventuelt 
kan indtage i forbindelse med Citizen Science. Vi 

https://bibchef.dk/bestyrelsens-arbejde/bestyrelsesreferater/
https://bibchef.dk/bestyrelsens-arbejde/bestyrelsesreferater/
https://bibchef.dk/wp-content/uploads/2022/04/Program-opdateret-7.-april.pdf
https://www.emerging.earth/


 

betragtes som forløber til et BCF 
medlemsmøde. 
 

sender invitation ud med næste nyhedsbrev. 

8. Det nye digitale børneunivers /Marie eller 
Jakob  
 

Navnet bliver ændret til Det digitale Børnebibliotek. 

Der bliver snart ansat en projektleder.  

9. Samarbejde med det nye DB 
repræsentantskab /Pia 
 

En anledning til at række ud.  

Nogle af repræsentantskabets fokusområder bliver ny 
lov og det digitale område (økonomien), hvor det vil 
være godt at arbejde sammen. 

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

Nationalbibliografisk udvalg: RDA-projektet skal i gang 
– formentlig til foråret. 

Nyt filmtilbud på vej fra ITK Aarhus og Redia. 

Valg til IFLA inden længe, hvor BCF har stemmeret.  

Kulturmødet på Mors: Vi er med i drøftelser om Fake 
News.  

EBLIDA holder årsmøde i juni, blandt andet med fokus 
på ny treårig strategi. 

Ravinder og Pia repræsenterer BCF på Folkemødet.  

11. Kommunikation /Ellen 
 

Vi skal gøre en ekstra indsats for at få tilmeldinger på 
plads, da nogen formentlig har glemt, om de har 
tilmeldt sig i februar. 

12. Eventuelt 
 

Næste mødedato: 20/6 Fredericia 
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