Referat
Møde nr. 8 - 2011 i Bibliotekschefforeningens bestyrelse
Tid og sted: Onsdag den 12. oktober, kl. 10 -15 i Odense, Odense Bibliotek, mødelokale C
Deltagere: Mogens Vestergaard (MV), Jytte Bræmer (JB), Lars Bornæs (LB), John Larsen (JOLA),
og Bente Nielsen (BN)
Afbud fra: Jens Steen Andersen (JSA), Torben Jano (TJ)

Bibliotekschefforeningen. Bestyrelsesmøde nr. 8, onsdag den 12. oktober 2011

1. (Fast punkt)
Godkendelse af dagsorden.

2. (Fast punkt)
Godkendelse af referatet fra møde nr. 7, fredag den 16. september 2011.
Afventer

3. (Fast punkt)
Opfølgning på Aktivitetsplanen.
Opfølgning på diverse vedr. BCF-medlemsmødet 28.10.2011
Der er ca 65 tilmeldte. Mogens er forhindret i at deltage. Resten af bestyrelsen deltager. Jytte og Bente
aftaler de sidste praktiske ting i uge 42.
4. (Fast punkt)
Kort tilbagemelding fra diverse udvalg og møder, samt afgivne høringssvar.
SB´s Overcentraludvalg
Der har været møde i udvalget, som ikke har været i funktion i et par år. Mødet bar mest præg af
orientering fra SB – BCF’s eventuelle ønsker til indholdet i udvalget tages op på januar-mødet. Der skal
udpeges ny repræsentant i udvalget i stedet for Torben, som udtræder af bestyrelsen, da han har fået nyt
job.

5. Politik for BCF i udvalg, råd m.v.:
Drøftelse af Udvalget vedr. borger.dk set i lyset af, at der på det seneste møde fremkom et ønske om, at
bibliotekerne skulle påtage sig opgaven med at undervise mindre virksomheder i Virk.dk.
Diskussion af Virk.dk – kan vi det? Økonomi og kompetencer?
Det er ikke uproblematisk at tage sådanne nye opgaver ind. Vi siger ja til opgaven, men vi vil gerne lave en
business-case på det, og vi er også nødt til at tage kompetencediskussionen op. Vil være en god ide på et
møde at udvide bestyrelsen med nogle flere af medlemmerne, som repræsenterer forskellige

biblioteksstørrelser for at drøfte det realistiske i det. Tages op på et senere møde, hvor vi indkalder et antal
medlemmer til en drøftelse af dette.

6. Generalforsamling og årsmøde 2012
Herunder drøftelse af temaer til beretningen. Temaerne skal pege fremad.
DDB, frivillighed, kompetencer, Palles Gavebod, Relation til borgerservice
Skriftlig beretning deles mellem bestyrelsens medlemmer.
Der lægges op til et grønt møde, der laves ikke trykte konferencemapper, hvor alt udsendt materiale
kopieres endnu en gang. Der sikres sikker netforbindelse i lokalet, og alt indholdet lægges i Dropbox.

7. Status på projekter og aktiviteter hvor BCF deltager
Drøftelse af udbyttet med IVA/Per Hasle. Enighed om, at det havde været et godt og udbytterigt møde. BCF
vil gerne gentage et møde i 2012, som er knapt så informerende men i højere grad en dialog om fremtidens
nødvendige kompetence. Ide om et møde mellem studerende/lærere på IVA og et antal bibliotekschefer,
hvor ”de bibliotekariske kompetencer” var temaet.
8. Danskernes Digitale Bibliotek (fast punkt)
BCF vil i den kommende arbejde fokusere på at sikre indhold i Danskernes Digitale Bibliotek og følge
udviklingen vedr. drøftelser og beslutninger vedr. de fremtidige rammer for DDB. BCF vil fortsat arbejde for
folkebibliotekernes indflydelse på DDB.
Økonomidrøftelse.
Der er kommet ny e-bogsaftale i stand. Lidt overraskende, at der kom pressemeddelelse ud på
folkebibliotekerne vegne, inden de selv var bekendt med aftalen.

9. Samarbejde med Skolelederforeningen
Udsat fra sidste møde
Drøftet. Hvordan der holdes liv i relationen. Hvori består ”det fælles”? Fortsættes på næste møde.
10. Palles Gavebod
Opfølgning fra sidste møde jf. mødet med BGF v/ Lone Knakkergaard
BCF bakker op – drøftelse af, hvorvidt midlerne rækker til den tilstrækkelige udvikling, som kan sikre
successen.

11. Bibliotekernes samarbejde med folkeoplysningsområdet.
Fra sidste ref. ”Punktet tages op på næste møde”
I den nye Folkeoplysningslov er der en beslutning om, at der skal laves en lokal folkeoplysningspolitik i
kommunerne. John skriver videre på sit notat om emnet. Sendes ud til medlemmerne med opfordring til at
være opmærksom på at blive en aktiv medspiller i udformningen af denne i de enkelte kommuner.

12. (Fast punkt)
Økonomi - status
386.000 kr på kontoen. God økonomi.
Drøftelse af procedure vedr.kontigentopkrævning ifht. årsmødet

13. (Fast punkt)
BCF Nyt og hjemmesiden - herunder kommunikationsstrategi for BCF
Enighed om, at hjemmeside og nyhedsbrev ikke fungerer.
Der er et nyhedsbrev på vej – Mogens rykker Jens L.
John er i gang med ny hjemmeside med en indbygget funktionalitet til at lave nyhedsbrev.

14. (Fast punkt)
Punkter til næste bestyrelsesmøde 15.11 2011 kl 10-12 på Nyborg Strand
DB inviteres til at deltage den ene time. Generalforsamlingen og andet aktuelt drøftes den anden time
Temaer for kommende møder:
• Åbne biblioteker/selvbetjente biblioteker
• Frivillighed

15. (Fast punkt)
Eventuelt.
Torben Jano udtræder af bestyrelsen, da han har fået job udenfor bibliotekssektoren. Suppleanten Britta
Bitsch indtræder heldigvis i stedet.

