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Deltagere: May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Berit Sandholt Jacobsen, Erik Thorlund Jepsen, Ravinder 
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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 
 

Der har ikke været større udgiftsposter siden 
sidst. 
 

4. Genstart af bestyrelsesarbejdet /Pia 
Efter 2 års digitale møder trænger vi til fornyet 
krudt. Hvordan får vi genetableret de gode 
bestyrelsesmøder? 
 

Der er behov for at lave en opsamling på nogle 
af drøftelserne på seminaret sidste år.  
 
Bestyrelsen vil arbejde for en større 
sammenhæng mellem årsmødet, 
medlemsmøder og bestyrelsens øvrige 
strategiske arbejde. 
 
Det er vigtigt at få drøftet foreningens rolle i 
forhold til eksempelvis Danmarks 
Biblioteksforening og Centralbibliotekerne, så vi 
hver især udnytter vores specifikke positioner 
og handlemuligheder, men i fælles retning. 
 
Bibliotekschefforeningen kan hjælpe lederne 
med at omsætte politiske visioner til virkelighed 
i egen praksis. Det er vigtigt, at foreningen 
fastholder et ledelsesfokus i de emner, vi 
arbejder med. 
 
På bestyrelsesmøderne kan vi styrke de fælles 
drøftelser, hvor vi udveksler holdninger.  
 

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


 

Der en forventning om dedikation i 
bestyrelsesarbejdet, men samtidig skal der laves 
en forventningsafstemning over for 
samarbejdspartnere om, hvor meget tid man 
kan give.  
 
Hele bestyrelsen giver input til dagsorden.  
 

5. Hvordan skal BCF arbejde politisk? 
- Årsmøde 
- Generel kommunikation 
- DB 

 

Årsmøde: Vi inviterer traditionelt Folketingets 
Kulturudvalg, men de deltager ikke. Dog er 
synligheden vigtig. Vi kan arbejde med at give 
dem en rolle i eksempelvis en paneldebat på 
årsmødet.  
 
Generelt: Bestyrelsen drøftede, om der skal 
bruges flere ressourcer på at få historier i 
medierne. Det er ikke bestyrelsens hovedfokus 
at sætte politiske dagsordener i medierne, men 
hellere søge indflydelse gennem en offensiv 
dialog med samarbejdspartnere.  
 
DB: May-Britt og Pia har aftalt et møde med det 
nye formandskab. Foreslår en tættere dialog, så 
vi lærer hinanden at kende, så vi kan 
samarbejde om de vigtige emner og supplere 
hinanden bedst muligt. To oplagte emner er 
bæredygtighed og børns læsning. 
 

6. Opfølgning på håndslaget samt Børn og unges 
læsning 2022 
Hvad skal være det næste træk fra BCF her to år 
efter håndslaget? 
 

Det vil være fint med en opsamling/status, men 
vigtigt at vi gør os klart, hvad formålet med 
opsamlingen er, så det ikke blot bliver en liste, 
der ikke bliver brugt. Fx fokus på de initiativer, 
der har flyttet noget, eller som er blevet sat i 
drift.  
 
Opsamlingen kan kædes sammen med 
inspiration til næste skridt. Fx Hvordan arbejder 
vi med anbefalingerne i den nye 
læseundersøgelse? Hvordan arbejder vi 
strategisk med børns inspirationskilder? 
Hvilke punkter fra håndslaget har fungeret godt, 
hvilke har været svære, og hvad skal være 
næste skridt? 
 
Berit arbejder videre med en model for 
opsamlingen. Andre kan melde sig. 
 

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

De sidste detaljer begynder at falde på plads. 

8. Årsmøde 2023 /May-Britt og Berit  Bestyrelsen bakker op om valget bæredygtighed 

https://bibchef.dk/wp-content/uploads/2022/04/Program-opdateret-7.-april.pdf


 

Årsmødets arbejdstitel: Folkebibliotekerne 
samfundsmæssige rolle i et bæredygtigt 
perspektiv  
  
Klima- og bæredygtighed er den største 
samfundsdagsorden lige nu, og folkebibliotekerne 
er på finansloven for at formidle verdensmålene. 
Det er dermed en bunden opgave. 
Folkebibliotekerne har en unik position i vores 
lokalområder til at understøtte vores civilsamfund 
i at bidrage til en bedre verden. Mange 
biblioteker er allerede i gang, så timingen for, at 
BCF træder aktivt ind i en understøttende rolle, er 
den helt rette.  
  
Årsmødegruppen 2023 foreslår, at vi allerede ved 
september-årsmødets afslutning slår tonen an og 
fortæller om tankerne om årsmøde 2023, som vi 
vil klæde deltagerne på i løbet af 
efteråret/vinteren ved fælles arrangementer. 
 

som det overordnede emne. Et emne, der også 
har sat folkebibliotekerne på finansloven med 
en opgave om formidling af verdensmålene. 
 
Arbejdsgruppen går videre med følgende 
opmærksomhedspunkter: 
 
Der er ikke tvivl om emnets vigtighed blandt 
cheferne, men der er store kommunale forskelle 
på den lokale politiske interesse for 
bæredygtighed og/eller bibliotekets rolle i 
forhold til emnet. 
 
Opmærksomhed om retorikken, så flest mulige 
chefer vil kunne se, at der er noget at hente på 
dette årsmøde – uanset hvor man lokalt er i 
arbejdet med verdensmål. 
 
Hvordan kan vi sætte det på dagsorden – på en 
samlende måde? 
 
Hvordan kan årsmødet sætte fokus på det 
ledelsesmæssige ”take” på bæredygtighed? 
 
 

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

Marie og Andrew arbejder videre med en 
mødedato, fx i november.  

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

Ravinder orienterede fra Kulturmøde Mors. Vil 
gerne på et kommende møde drøfte, hvad BCF 
fremover gerne vil have ud af at bidrage til 
Kulturmøde Mors. 

BCF samarbejder igen med Ballerup og DB om 
Verdens Bedste Løsninger – Ravinder vender 
tilbage til Ellen vedr. kommunikation. 

Pia/May-Britt rundsender materiale på et 
senere tidspunkt hvor bestyrelsen bedes dele 
erfaringer om lånesamarbejdet.  

Pia var på Folkemødet på Kulturens plads. 
Emnet var primært læsevaneundersøgelsen, 
men bæredygtighed var også på dagsordenen. 

Kirstine orienterede om møde med Kombit og 
arbejdet med nyt udbud. 

May-Britt orienterede om et godt møde i 
Nationalbibliografisk udvalg.  



 

11. Kommunikation /Ellen 
 

Bestyrelsen drøftede udbredelsen af 
mentorordningen. Sættes på dagsorden på 
kommende bestyrelsesmøde. 

12. Eventuelt 
 

Næste mødedatoer: 24/8 Teams, 14/9 Billund, 
25/10 Teams, 24/11 Odense?, 19/12 Teams 
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