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REFERAT BESTYRELSESMØDE I BCF
30. AUGUST 2017 // KL. 10 - 15 // KOLDING BIBLIOTEK
Mødedeltagere: Pia Henriette Friis, Britta Thuun-Petersen, Erik Thorlund, Lars Bornæs, Pernille Schaltz og
Bettina Aude Parastar (referent)
Ikke til stede: Jakob Heide, Mette Høxbro
PUNKT

1. Godkendelse af referat

INDHOLD

REFERAT

Gennemgang af referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Referat godkendt

2. Meddelelser fra kassereren
-Praktik ift. fakturering af
befordring o. lign.

Løsning med bank ser ud til at
være på plads.
Regninger mm. sendes til
Lotte D. R. Petersen/
Vordingborg:
ldrp@vordingborg.dk
Erik undersøger historik
omkring kørepenge. Pia og
Erik taler sammen og melder
ud til bestyrelsen.

3. Kommunikation
A. Ny hjemmeside/
nyhedsbrev
B. Nyt logo/ grafisk
identitet

4. Medlemsundersøgelse

Status på arbejdet med ny hjemmeside
og nyhedsbrev/ Bettina
Forslag fremlægges/ Bettina

Gennemgang af resultatet af
undersøgelsen/ Mette
-

Hvordan kommunikerer vi
resultatet til medlemmerne?

Bettina præsenterede kort
hjemmesidens skabelon.
Webudvikler arbejder på at få
siden færdiggjort til
præsentation.
Forslag til nyt logo og grafisk
identitet fremlagt og godkendt
af bestyrelsen.

Diskussion ud fra notat fra
Stefan Nüchel, Vejle
Bibliotekerne.
Hvordan melde ud til
medlemmerne og hvordan
skal undersøgelsen bruges?
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-

Resultat bruges som
udgangspunkt på
medlemsmøder og
årsmøde

-

Pia/ Bettina laver
udkast til beskrivelse
af resultaterne,
der sendes ud til
medlemmerne. Heri
skal datoen for
medlemsmødet (20.
nov. i Middelfart)
fremgå samt KL
temadag(e) om det
mangfoldige
samarbejde mellem
folkeskole og
folkebibliotek.

http://www.kl.dk/Kultur-ogfritid/Temadage-omsamarbejdet-mellemfolkeskole-og-folkebibliotekid226028/

5. Medlemsmøder

Status på planlægning
Digitale ledere og digitale
medarbejdere: Pernille/ Jakob
Samarbejde med ungdomsudd. :Britta/
Mette
Status på KL temadag: Mette/ Pia
-

Hvordan kommunikerer vi til
medlemmerne?

KL temamøde:
21. september 2017:
Skanderborg Bibliotek og
Kulturhus (Pia deltager)
27. september 2017: Roskilde
Bibliotek.
BCF reklamerer for mødet via
nyhedsbrev om
medlemsundersøgelser, der
udkommer medio september.
Vi bibringer KL det af
medlemsundersøgelsens
resultater der vedrører
folkeskolesamarbejdet.
Nye datoer for
medlemsmøder:
Samarbejde med
ungdomsuddannelser: januar
2018 i Silkeborg (Lars finder
dato)
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Digitale ledere og digitale
medarbejdere: 20. november i
Middelfart
6. Årsmødet

Status fra arrangørerne
Mette, Lars og Pernille

Oplæg fra Mette Høxbro, Mia
Søby og Henrik Zacho
diskuteres. Punktet blev
drøftet ud fra en skriftlig
opsamling fra mødet.
Meningsudveksling om form
og indhold:
Formen skal nytænkes. Mere
debat – mindre én-vejs
kommunikation.
Tre fokusområder/temaer i
det nye
biblioteksstrategiarbejde:
Oplysning, uddannelse og
kulturel aktivitet
Invitation til Kulturministeren
om deltagelse på Årsmødet
Formål: at forklare ministerens
bebudede strategiarbejde.
Arbejdsgruppen arbejder
videre med nedenstående:
”Én-dags tænketank til
ministeren”
Statslig og kommunale
forskelle. Politikere
repræsenteret fra både
Folketing og lokalpolitik.
Tre paneler
Krause som panelstyrer
”Gave til kulturministeren” i
form af strategisk input fra
landets bibliotekschefer.
Stand-up ”peptalk” mellem
paneler
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7. Deltagelse på møder/
konferencer

Videndeling:
Folkemødet på Bornholm: Mette/ Pia
Kulturmødet på Mors: Mette/ Pia
Tænketanken: Pia
FFS KL: Pia
KL – samarbejde om Åben Skole: Pia

Folkemødet på Bornholm:
(Pia) Vigtigt sted at være.
Næste år skal vi undersøge
hvor stor vores andel er i
forhold til andres.
Hvor synlig skal BCFs rolle
være?
BCF skal fortsat være
repræsenteret.
Kulturmødet på Mors: (Pia,
Lars, Mette)
Pia deltog i litteraturdebat –
en fin anledning til at bringe
bibliotekernes dagsorden på
banen over for forfattere og et
stort forlag samt de 300
tilhørere.
Tænketanken (Pia): BCF skal
fortsat være til stede og
bibringe Tænketanken gode
idéer til hvordan rapporter
bliver taget i anvendelse ude i
bibliotekerne.

8. Eventuelt

Forfatternes
Forvaltningsselskab:
KL varetager
folkebibliotekernes interesser.
Pt.

9. Næste møde(r)

København 23.10.17
Jane Wiis deltager kl. 10.30
Tine Vind deltager om
eftermiddagen.
Erik udarbejder udkast til
dagsorden
6.12 Vejle
Glenn Leervad-Bjørn + evt.
Søren Mørch (Pia inviterer
ham også)
Pernille+ Lars udarbejder
dagsorden

