Fredag d. 10. august 2016
Kl. 10.00 – 15.00
Silkeborg

1. juli 2016

Til stede: Mogens Vestergaard, Britta Thuun-Petersen, Jakob Heide, Erik Barfoed, Lars Bornæs,
Mette Høxbro og Pernille Schaltz

Dagsorden:

Punkt
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Aktivitetsplanen

Indhold

Beslutning

Det indstilles at dagsordenen godkendes

Godkendt

Gennemgang af aktivitetsplanen (særskilt
bilag). Generalforsamling og årsmøde
drøftes under pkt. 4

Planen blev gennemgået. To
medlemsmøder planlagt: 24.8 i
Odense om effektiv
ressourcestyring og 10.11 om
kompetencer mm.
En længere drøftelse af
muligheder. Fokus på læring (vi
får andre til at lykkes) som første
tema og Litteraturformidling
som næste tema.
Naja udarbejder forslag
Praktiske og indholdsmæssige
forhold gennemgået.
MV styrer afviklingen af GF, PS
og LB står for Årsmøde.

3. Den store fortælling

Fortsat drøftelse af punktet ud fra udsendt
oplæg

4. Generalforsamling og
årsmøde

GF: Valg af formand og
bestyrelsesmedlemmer, evt. forslag til
vedtægtsændringer, praktisk afvikling
Årsmøde: brainstorm på temaer,
oplægsholdere mm.
Praktisk generelt omkring GF og årsmøde:
underholdning, servering, indkvartering
etc.
Opsamling på Folkemødet på Bornholm og
forberedelse af Kulturmødet på Mors,
herunder evt. foretræde for Folketingets
Kulturudvalg

5. Folkemødet og
Kulturmødet

På grund af Statsbibliotekets
ændrede engagement (af
forståelige grunde) var
bibliotekernes tilstedeværelse
ikke så markant som foregående
år på Folkemødet. På
Kulturmødet var det til gengæld

6. Økonomi

Status

7. DDB

Besættelse af poster i DDB

8. Evt.
9. Næste møde

Her aftales næste møde samt evt. punkter
til kommende dagsordner

fint. Samarbejdet omkring
deltagelsen begge steder med
andre organisationer har
fungeret meget fint. Dog bør
BCF sikre sig en mere
fremtrædende rolle.
Konklusionen blev, at BCF
fortsat bør deltage, og deltage i
samarbejdet med andre partnere
mest muligt, men også at man
hele tiden er opmærksom på,
hvordan der skabes synlighed,
Økonomien er fortsat god. Der
skal fortsat være opmærksomhed
på at sikre balancen mellem
likviditetsbehov og anvendelsen
af midlerne til
medlemsaktiviteter.
Der er fortsat en undren over
proceduren omkring besættelse
af poster i DDB. MV kontakter
DDB.
Næste møde er:
8. november

