Referat af bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen fredag den 12. september 10 – 13 på Roskilde Bibliotek og pr. video konference.
Deltagere: Mogens Vestergaard, Bente Nielsen, Pernille Schaltz og Britta Bitsch.
Afbud: Lars Bornæs, John Larsen, Jakob Heide
Referent: Britta Bitsch
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
3. Økonomi BN
På grund af årets lave aktivitetsniveau er der stadig pænt med penge i kassen.
Bente er i gang med at sende opkrævning af kontingent ud.
4. Årsmødet PS
Der skal være fokus på ledelse.
Ideen er at lave en 2020 eller 2030 strategi – hvad er det præcis der skal med i den nye
strategi.
Medlemsmøder:
Lektier on line – kører i november. Holdes i Odense.
Skolereformen - sammen med Kulturstyrelsen og DB, der er ministerproblemer – forventes
afholdt sidst på året.
Fokus er at ministrene mødes.
Landdistrikterne – er aftalt at udsætte det til 2015.
5. DDB /BN
Koordinationsgruppemøde tirsdag.
Der er langt fra det der italesættes til realiteterne.
Der er udviklingsdag den 16. Og der er allerede kommet 29 forslag.
e-bøger ser der ud til at være en løsning på vej om.
Der arbejdes med den kulturpolitiske profil, det gælder for PG, litteratursiden og biblioteksvagten. Vi anbefaler 2 årige aftaler.
Samarbejdsaftalerne er blevet mere fremadrettede og positive.
Vedr. governancemodellen og dermed sammensætningen af koordinationsgruppen er der
ikke noget nyt.

Generelt er der stadig bekymring om hvorvidt kommunerne får det de betaler for. Der er
skuffelse over web i basispakken.
IT- , udvikling – og børnefaggruppen må være nok, vi ønsker ikke flere grupper, det er alt
for ressourcekrævende.
6. Kommunikation
Vi må erkende at vi ikke har kunnet leve op til de ambitioner, vi havde på årsmødet.
Fremadrettet udsendes der nyhedsbrev efter hvert bestyrelsesmøde.
7. Strategi for Biblioteker – et initiativ fra Kulturstyrelsen MV
Vi tager hul på arbejdet med strategien på generalforsamlingen. Bestyrelsen laver oplæg til
det.
8. Tilbagemelding fra IFLA WLIC i Lyon MV og BB
Lyon deklarationen som er rettet mod FN var et godt initiativ, der arbejdes videre med
Trend rapporten, med en givende session.
På en session om demokrati og bibliotekernes rolle i denne var bl.a. democrati.fi, værd at
se på.
9. Tilbagemelding fra Folkemødet på Bornholm MV
Mogens opfordrer til at BCF øger sit fokus og evt. deltager med flere personer.
10. Tilbagemelding fra Kulturmødet på Mors BB
Britta deltog og opfordrer til at deltagelse også overvejes fremadrettet.
11. Nyt fra møder
Mogens har haft møde med Flemming Munch og Lene Byrialsen fra SB. Temaet var især
hvad CBerne og SB kan skabe sammen. I dialogen drøftede de også mulighederne i forhold
til et samarbejde mellem BCF og SB.
12. Nyt til hjemmesiden og BCF nyt
Herunder også emner til pressemeddelelser mv.
Mogens tager kontakt til John vedr. adresseliste til udsendelse af nyhedsbrev.
Mogens kontakter Jørgen Bartholdy.
13. Eventuelt
Britta Bitsch udtræder af bestyrelsen grundet jobskifte.
Mogens kontakter Britta Thuun-Petersen, Viborg, som er 1. Suppleant.
14. Meddelelser
15. Næste møde

Fællesmøde med SB, så mødet er i Aarhus.
Mogens udfærdiger dagsorden, Pernille bidrager.

