Bibliotekschefforeningen
Referat af bestyrelsesmøde den 17. april 2012 på Hovedbiblioteket i København.
Deltagere: Mogens Vestergaard (MV), Lars Bornæs (LB), Bente Nielsen (BN), John Larsen (JL),
Jens Steen Andersen (JSA) og Britta Bitsch (BB)
Afbud: Jytte Bræmer
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af og opfølgning på referatet fra mødet den 2. marts
Ingen bemærkninger til referatet.
3. Økonomi
Det foreløbige regnskab for årsmødet 2012 blev gennemgået. Der forventes et underskud på kr.
35.000,-, hvilket er i overensstemmelse med det budgetterede.
4. Medlemsmøde
Der planlægges afholdt Medlemsmøde den 11. Juni i Middelfart.
Temaerne er Åbne Biblioteker (John, Lars og Britta) og Overbygningsydelser (Bente, Jytte og Britta)
Formen bliver korte oplæg og derefter Open Space om formiddagen, gruppedrøftelser om eftermiddagen.
Programmet udsendes snarest..
5. Årsmøde
Jytte, Lars og John er årsmødeudvalg med resten af bestyrelsen som sparring.
Temaet er foreløbig ”How to ride a dead horse”.
6. BCF nyt
MV tager kontakt til Jørgen Bartholdy og Jens Lauridsen, med ønske om at der kommer et nummer
i løbet af maj.
Temaerne er temaerne for Medlemsmødet i juni, Tænketanken om fremtidens bibliotek samt DDB.
7. Nyt fra Møder
Statens Kunstråds repræsentantskab BN. Her drøftes ophavsretten i forbindelse med digitalisering.
Overcentraludvalget (JB og BB)

Her blev bl.a. drøftet KKBs og AAKBs åbne brev til bestyrelsen.
BCF ønsker en fortsat dialog med Bibzoom konsortiet.
Nota (BB)
De er i gang med strategi som oplæg til ny kontrakt fra 2013 – 2016.
8. Mødets Tema : DDB
MV var den 16. April til møde i Kulturstyrelsen vedr. DDB. Dagsorden var især drøftelse af sammensætningen af koordinationsgruppen. Medlemmerne til denne vil blive personligt udpeget.
BCF skal således ikke indstille medlemmer. Men det ses gerne at vi kommer med forslag. Her kan
det være hensigtsmæssigt at se ud over bestyrelsen, for at sikre de rette kompetencer kommer i koordinationsgruppen.
Styregruppen kommer til at bestå af et medlem fra KL, et fra KUM, et fra Kulturstyrelsen samt en
direktør fra Kulturområdet, udpeget af KL.
BCF er således ikke længere medansvarlig som forening, men vil kunne have fokus på at varetage
medlemmernes interesse gennem en kritisk konstruktiv tilgang til koordinationsgruppens arbejde.
Bestyrelsen vil følge arbejde så tæt som det vil være muligt.
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/Rapporter/Danskernes_digitale_bibliotek.
pdf
I den hidtidige koordinationsgruppe lå også andre opgaver. MV vil kontakte Kulturstyrelsen, for at
få et billede af hvad der vil ske med disse.
Det blev drøftet på hvilken måde BCF i den kommende tid kan have fokus på DDB og sikre informationer til og dialog med medlemmerne.
Det overvejes om der skal afholdes et medlemsmøde med dette tema.
Vigtigt at der på hjemmesiden er link til væsentlige dokumenter om DDB.
DDB er fast punkt på bestyrelsens dagsorden indtil videre.
Drøftelse af på hvilken måde BCF kan være med til at sikre den viden og de erfaringer der ligger i
TING samarbejdet føres med videre. Enighed om vigtigheden af dette, men lige umiddelbart kan vi
ikke som bestyrelse gøre noget aktivt i den retning.
Også i det fortsatte arbejde med DDB, vil der være dialog med øvrige foreninger på biblioteksområdet.
Bestyrelsen ser ikke noget problem i at vi som BCFs repræsentant også repræsenterer egen kommune. Det er der vores afsæt til bestyrelsesarbejdet er. Der er således ikke nogen rollekonflikt, men
alle er opmærksomme på at det kan opstå.

9. Digitale kompetencer - se også bilag udsendt den 16.04
Taget til efterretning

10. DB nominering til EBLIDA
BCF peger på Lone Knakkergard
11. Mødeplanlægning for resten af 2012.
Den udsendte Doodle danner grundlag for dette. MV udsender indkaldelse for resten af året.

