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PUNKT

BESLUTNING

1. Årsmøde 2023 /May-Britt og Berit
Årsmødekonsulenterne deltager kl. 10-12 for at
sikre at bestyrelsen er stærkt klædt på til det
faglige indhold på årsmøde 2023 i forhold til den
strategiske ledelse af bæredygtighed.

Bestyrelsen drøftede forventningerne til
årsmødets indhold.

Vær opmærksom på hjemmeopgaven til dette
punkt, som May-Britt udsendte 14/10.
2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

4. Økonomi /Erik

Vi bruger de opsparede midler på en ekstra
indsats for årsmødet 2023.

5. Bestyrelsens beretning 2022 /Pia
Vi forbereder temaerne i årets beretning

Pia begynder at udarbejde den skriftlige
beretning, og bestyrelsen må gerne sende input
til fokusområder. Der bliver et naturligt fokus på
dagsordenen med bæredygtighed. Det nyligt
afholdte årsmøde vil også få plads samt nogle af
branchens økonomiske udfordringer – RDA, den
statslige støtte til DDF etc.

6. Opfølgning på håndslaget /Berit og Pia
Med udgangspunkt i Børn og unges læsning 2021
vurderer vi, om vi skal justere på foreningens
håndslag for børns læsning

Bestyrelsen vurderer, at den nye rapport ikke
giver anledning til at justere på håndslaget.
Der er generelt over hele landet kommet et
stort fokus på børns læselyst med dertil
hørende indsatser og økonomiske prioriteringer.

Bestyrelsen vurderer, at det fokus vil fortsætte i
de kommende år.
7. Kulturmøde Mors 2023 /Ravinder
Hvad ønsker BCF at få ud af bidraget til
kulturmødet?

Bestyrelsen drøftede deltagelsen på
kulturmødet. Drøftelsen tages op igen på mødet
i december, hvor vi tager en mere generel
drøftelse af de samarbejder, vi indgår i.

8. Evaluering af årsmøde 2022 /Ellen

Vi har modtaget evalueringer fra deltagerne.
Overordnet set er der stor tilfredshed med
årsmødet og særligt indholdet og
oplægsholderne får mange roser. Der har været
mange indsigter, som deltagerne har taget med
sig hjem.
Enkelte giver udtryk for stor tilfredshed med at
være på Hotel Legoland, mens andre gerne vil
prøve noget andet. Vi afsøger mulighederne for
at finde et nyt sted til 2024.
I år prioriterede vi pauserne og det uformelle
netværk. Det har fungeret godt, men nogle har
savnet debatter og diskussioner. Det passer
derfor rigtig godt, at Årsmøde 2023 får en
anden form, hvor der bliver lagt op til mere
dialog om de faglige emner.
Hotel Legoland fik en del kritik for maden. Det
skal forbedres til næste gang.

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

Udsat.

10. Kommunikation /Ellen

Udsat.

11. Eventuelt
Næste mødedatoer: 24/11 Odense, 19/12 Teams

Intet.

Punkter til næste møde:
RDA – hvordan skal BCF agere? /Erik
Erik skriver et notat forud for mødet
Opsamling på seminar 2020 /Pia og Marie
Er der nogle temaer eller partnerskaber, vi skal
følge op på?
Aktivitetsplan 2023 /Pia

Lånesamarbejdet /May-Britt

