
 

 

BESTYRELSESMØDE I BCF 
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Deltagere: Andrew Cranfield, May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis, Berit Sandholt Jacobsen, Erik 
Thorlund Jepsen, Ravinder Kaur-Pedersen, Marie Østergaard, Kristine Nygaard (suppleant) 

Afbud:  

Referent: Ellen Ravn Bertelsen  

Dagsorden:  

PUNKT BESLUTNING 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat samt opfølgning 
Referatet kan læses på 
https://bibchef.dk/bestyrelsens-
arbejde/bestyrelsesreferater/  
 

Godkendt 

3. Økonomi /Erik 
 

Vi har budgetteret med et underskud på ca. 
50.000. Tilskud til læsevaneundersøgelsen er 
kommet til siden, så vi lander på et underskud 
på ca. 50.000-100.0000 kr.  
 

4. Årsmøde 2023 /May-Britt og Berit 
Status på forberedelserne 
  

Program og drejebog er næsten på plads. Den 
bliver gennemgået sammen med 
årsmødegruppen på mandag og den endelige 
præsenteres for bestyrelsen den 19/12.  
 
Generalforsamlingen ligger først på dagen.  
 

5. Aktivitetsplan 2023 /May-Britt (1 time) 
             Hvilke indsatser vil vi fokusere på i 2023? 
             Fra medlemsundersøgelsen 2020 har vi disse 3: 
             Netværk, Indflydelse og Faglig udvikling (Ledelse) 

Pia, May-Britt og Ellen arbejder videre med 
bestyrelsens input og præsenterer et udkast på 
bestyrelsesmødet den 19/12. 

6. Budget 2023 /Erik 
Drøftelse af de økonomiske prioriteringer for 
næste år 
 

Udsat.  
 

7. Beretning 2022 
Se bilag. Vi drøfter udkast til temaer 
 

Drøftet. 

8.  RDA – hvordan skal BCF agere? /Erik  
Se bilag 

I 2016 besluttede SLKS, at RDA skulle 
implementeres, men det er imidlertid ikke sket 
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 endnu.  
 
Styrelsen har bedt Nationalbibliografisk Udvalg 
om en ny indstilling. Udvalget anbefaler at 
overgå til RDA, og det bakker BCF op om.  
 
Det er svært stof, så vi sender i et af de 
kommende nyhedsbreve en beskrivelse til 
medlemmerne forud for den høring, som ventes 
i januar. 
 
BCF forventer, at økonomien bliver en del af 
høringen. 
 
Pia tager en dialog med Annette Bach forud for 
høringen. 
 

9. Lånesamarbejdet /May-Britt 
 

Bibliotekernes Koordinationsforum nedsatte 
tidligere på året en arbejdsgruppe for 
lånesamarbejdet. Arbejdsgruppen har 
analyseret området og er kommet med en 
række anbefalinger, blandt andet om 
kompetenceudvikling.  
 
Bestyrelsen vurderer, at det er et godt arbejde, 
der er foretaget og bakker op om 
anbefalingerne. 
  
De overordnede anbefalinger sendes ud med 
nyhedsbrev. 
 

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

Drøftet. 

 

11. Handlingspunkter og deadlines /alle 
Vi samler op på aftaler fra dagen. 
 

Budget 2023 skal færdigbehandles i december 

Udkast til Aktivitetsplan 2023 kommer på næste 
dagsorden. 

Erik og Ellen laver tekst om RDA til nyhedsbrevet 
i uge 50 

12. Eventuelt 
Næste mødedato: 19/12 kl. 9-12 på Teams 
  

Andrew og Marie tager et punkt med til næste 
møde om medlemsmøde i foråret.  
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