Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen i Odense den 3. marts 2012
Deltager: Mogens Vestergård, Jytte Bræmer, Bente Nielsen, Johan Larsen og Britta Bitsch
Afbud fra: Jens Steen Andersen og Lars Bornæs
Referent: Britta Bitsch
1. Refleksioner over årsmødet
Meget positiv respons fra medlemmerne. Både på indhold og form. Også positive
tilbagemeldinger på vores kanalstrategi.
Panelet var ujævnt, men det gik ok.
Der er mindre problemer med Munkebjerg.
Bordene vi sidder ved under middagen er for store og på den tekniske side er der
mangler.
Bente kontakter Munkebjerg.
2. Aktivitetsplanen for 2012 - drøftelse samt evt. fordeling af opgaver blandt
bestyrelsens medlemmer.
Prioriterede fokusområder i 2012:
Vi tager et punkt op på hvert af de kommende bestyrelsesmøder. Et medlem laver oplæg
om dagens punkt.
En metode til at give øget indhold til disse punkter kan være at invitere eksterne
interessenter med til møderne.
Jytte kontakter Jane Findahl og inviterer hende med til drøftelsen af punkt 4 i
aktivitetsplanen.
Generelt for punkterne er at vi skal levere den rigtige fortælling i de rette fora.
Ad: pkt. 2 Vi afholder et medlemsmøde som indeholder både drøftelser om
overbygningsmidler og Åbne Biblioteker.
Fordelt med et tema formiddag og det andet eftermiddag.
Åbne Biblioteker : John, Lars og Britta
Herunder drøftelse af det fysiske møde og vagtbegrebet.
Overbygningsmidler : Jytte, Bente og Britta
Se området i fremtidens optik og drøfte hvordan området kan ses mere dynamisk.
Hvad vil vi have for de 70 millioner. Finde 3 - 4 personer der kan komme med bud på det.
Afholdes den 11. juni på Middelfart bibliotek, Bente bestiller
3. Temamøde om Åbne Biblioteker
Er drøftet under punkt 2.
4. Danmarks Digitale Bibliotek
Økonomien er uigennemskuelig både på etablering og drift. Det er således fortsat uklart
hvad man i kommunerne får for pengene.
Opgaven er at finde sammenhængen mellem økonomi og reelt indhold.
Næste bestyrelsesmøde har DDB som tema og Mogens inviterer Jacob Heide.
Bente laver en liste over de spørgsmål hun har og sender rundt til den øvrige bestyrelse,
som supplerer med henblik på mødet.
Carina rapporten anbefaler udbud af nationalt administrativt system.
Vi savner gennemskuelighed og sammenhæng mellem de mange initiativer på området

5. Tænketank om fremtidens Bibliotek (MV)
Projekt som DB har taget initiativet til. Vi er med som en af de organisationer der bærer.
Der afholdes temadag i april hvor alle der har udvist interesse for tanken inviteres.
6. Eblida konference i København i maj (MV)
Vi deltager som forening og vil opfordre medlemmerne til også at gøre det.
7. Deltagelse i møder - tilbagemeldinger til bestyrelsen samt evt. drøftelse
Koordinationsgruppemødet blev udsat. Formodes afholdt snarest, da det jo er vigtigt lige
nu i forhold til DDB.
Møde i overcentraludvalget på SB i marts. Vi har bedt om at få brevet fra Aarhus og Kbh
vedr. Bibzoom på dagsorden.
Mogens har haft møde med Michael Cotta-Schønberg fra Forskningsbibliotekerne,
omkring det generelle samarbejde mellem foreningerne og de fælles interessefelter.
Afledt af ovenstående havde vi en drøftelse af de udfordringer digitaliseringen giver os.
8. Meddelelser
9. Eventuelt
Britta Bitsch overtager det internationale samarbejde.
Bestyrelsesmøderne lægges med ca. 1 1/2 måneds mellemrum året ud. Mogens udsender
doodle.

