Referat af bestyrelsesmøde I Bibliotekschefforeningen den 16. janaur
2013 på Odense Centralbibliotek kl. 10 – 15.
Deltagere: Mogens Vestergaard, Jytte Bræmer, John Larsen, Bente Nielsen, Lars Bornæs, Britta Bitsch
Afbud: Birgitte Karman Roslev
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
2) Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december
Ingen opfølgning
3) Økonomi (BN)
Foreningen gik velkonsolideret ud af 2012.
Der udsendes rykkere for kontingent 2013, da betalingen af dette er betingelsen for stemmeret på generalforsamlingen.
4) Bibliotekernes ebogstilbud MV
Efter en lang drøftelse, blev der enighed om at udsende et medlemsbrev, hvor der peges på
vigtigheden af, at det digitale marked ikke alene skabes på et analogt grundlag.
Vi henvender os til Forlæggerforeningen for at få en afklaring af en række spørgsmål vedr.
ebib tilbuddet. Herunder om der er en afprøvningsperiode, hvad succeskriterierne i så fald er
og hvordan det evalueres. BCF stiller sig gerne til rådighed som opponent.
Under punktet blev det konstateret at 28 kommuner ikke er tilsluttet Bibzoom. BCF opfordrer
til dialog mellem bibzooms ledelse og de pågældende kommuner.

5) Generalforsamling. MV
Bilag: Udkast til den skriftlige beretning (kommer fra Mogens)
Udkast til aktivitetsplan (kommer fra Britta)
Navneskilte: Mogens
Stemmesedler: Bente
Budget, regnskab, beretning og virksomhedsplan sendes til John, som lægger det på hjemmesiden.
Dirigent: Mogens spørger Bodil Have og Rolf Hapel i nævnte rækkefølge.
Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen udsendes den 23. januar.
Den skriftlige beretning blev gennemgået, sendes til endelig godkendelse.

6) Årsmøde
Vi kontakter DDB sekretariatslederen for at få et indlæg med status på arbejdet fredag den 8.
Februar kl 9 – 9.30 –(BB)
Der er pt godt 100 tilmeldinger
7) Nyt fra møder
8) Til hjemmesiden
Medlemsbrevet om ebøger
Nyheden om at der er godt 100 tilmeldinger til årsmødet.
9) BCF nyt
19) Meddelelser
11) Eventuelt
IFLA arrangerer sammen med CILIP et møde om den udfordring det internationalt er for bibliotekerne at have mulighed for at udlåne ebøger.
Mødet er i London i februar. Den nye bestyrelse må vurdere om BCF skal deltage.

