Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen den 27. Juni på Roskilde
Bibliotek, mødelokale 1.
Referat
Deltagere: Mogens Vestergaard, John Larsen, Jytte Bræmer, Bente Nielsen, Britta Bitsch (referent)
Afbud: Lars Bornæs, Jens Steen Andersen
Mødets tema var Danskernes Digitale Bibliotek
0)
Kl. 10.30
Gæst: Flemming Olsen, Børne- og kulturchefforeningen.
Folke- og skolebibliotekernes rolle i udvikling og implementering af DDB samt drøftelse af hvad
der skal til fra BKFs og BCFs side hvis vi skal sikre der bliver et rationale ude i kommunerne.
Der blev drøftet fælles udbud af bibliotekssystem. Flemming Olsen vil lave et idnlæg om udbuddet i BKFs nyhedsbrev i august.
MV kommer med input til dette.
DDB blev ligeledes drøftet. BKF har ikke været inddraget omkring udpegningen af medlem til
styregruppen.
Enighed om at en løbende dialog vedr. DDBs implementering i kommunerne er vigtig.
Drøftede desuden vigtigheden af at overveje om en videnspolitik, frem for flere politikker på
Kultur, fritids og børneområdet ville være hensigtsmæssig i kommunerne.
Det blev aftalt, at MV og Fl. Olsen tager kontakt efter ferien om udarbejdelse af oplæg til videnspolitik.
Foreningerne mødes i september for videre drøftelse af dette.
Kan desuden overvejes som tema til kommende årsmøder i de to foreninger.
Kl. 13
Gæster: Elisabeth Fogtdal og Cliff Hansen.
Dialog og udveksling af synspunkter vedr. bibliotekernes formidling og forlagenes mulighed for
at bidrage med indhold i DDB.
På trods af temaet for mødet, var det især @reolen forlæggerforeningen ønskede at drøfte.
Det var glædeligt at konstatere, at der var enighed om, at biblioteker og forlag sammen må
finde løsninger, der tilgodeser begge parters helt legitime interesser.
Forlæggerforeningen gjorde rede for overvejelserne bag ønsket om en etårig aftale, samt for
forskellige forretningsmodeller, som de kunne ønske sig fremadrettet.
BCF opfordrede Forlæggerforeningen til at undersøge hvad der motiverer brugere af e-bøger.
1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt
2) Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 25. Maj.
Ingen punkter til opfølgning
3) Økonomi (BN)
Årsmøderegnskabet er nu afsluttet og økonomien er stabil.
4) Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen fra Jens Steen Andersen. (MV)
Anmodningen blev imødekommet.
Stor tak til Jens for indsatsen i bestyrelsen og et ønske om et fortsat samarbejde.
MV kontakter Birgitte Roslev, Svendborg som er suppleant og beder hende om at indtræde i
bestyrelsen fra dd.
5) Henvendelse fra DMBF og MUFA vedr. nedlæggelse af Musiktoolboxen, (MV) se bilag
Henvendelsen blev drøftet. Bestyrelsen ser ikke det giver anledning til at gå i dialog med
CB’erne om deres beslutning.
6) Opfølgning på medlemsmødet den 11. juni. (JB og BB)
Overbygningsydelser se bilag
Åbne biblioteker
Overbygningsydelser:
Bestyrelsens konklusioner på baggrund af opsamlingen er:
· Rigtig mange udsagn peger i retning af et ønske om, at overbygningsydelserne flyttes
over til støtte for det digitale indhold i én eller anden form. Ikke mindst for at modvirke
en alt for stor ulighed i det indhold, der leveres til borgerne i de forskellige kommuner.
· Der er stadig et behov for kompetenceudvikling
· De fysiske samlinger kunne med fordel samles ét sted i landet
· Centralbibliotekerne skal tænkes sammen og fungere som én enhed, og ikke tilbyde
parallelle ydelser.
Drøftelsen fortsætter i bestyrelsen på kommende møder og medlemmerne opfordres til at
komme med indlæg i BCF nyt.
Åbne Biblioteker:
Debatten fortsatte i bestyrelsen.
Det er vigtigt at se ”Åbne Biblioteker” som skridt i en udvikling ikke som et resultat i sig selv.
Bestyrelsen vil følge udviklingen.

7) Forberedelse af møde med Jane Findahl, KL (JB)
Jane Findahl som er formand for KLs Børne- og kulturudvalg deltager i bestyrelsesmødet den
31. August.
Mødet er i henhold til Aktivitetsplanens fokusområder pkt. 4.
BB laver et oplæg til Jane Findahl og sender det il hende ca. 2 uger før mødet.
8) BCF nyt (MV)
MV skriver leder. Der er deadline den 27.
9) Anmodning om optagelse som medlem af foreningen fra Lene Harder (NOTA) (MV)
Medlemskredsen fastholdestil at være Chefer for kommunale biblioteker samt ansatte som
refererer til Chefer for kommunale biblioteker.
10) Nyt fra møder
MV: Tænketanken har fået meget opmærksomhed. Der ansættes en medarbejder på halv tid i
DB’s sekretariat til at varetage opgaven.
MV: Sammen med HK er der møder om ny biblioteksassistent uddannelse.
11) Meddelelser
Ingen meddelselser
12) Eventuelt
Intet til eventuelt

