Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen 31. August kl. 10 – 15,
Torvehallerne i Vejle.
Referat
Deltagere: Mogens Vestergaard, Jytte Bræmer, Bente Nielsen, Birgitte Karmann Roslev, Britta
Bitsch (referent)
Afbud fra: Lars Bornæs og John Larsen
På mødet var der besøg af Morten Fogh og Flemming Munk, Bibzoom kl. 10 og af Jane Findahl,
KL kl. 13
1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
2) Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 27. Juni
Velkommen til Birgitte som nyt medlem af bestyrelsen.
3) Økonomi (BN)
Af større udgifter siden sidste møde er der betalt kr. 25.000,- + moms til DB for deltagelse i Tænketanken.
Kort drøftelse af den udfordring det er at vi som forening ikke er momsfritaget.
Tema om musikformidling
4) På baggrund af debatten om Bibzoom i pressen i forbindelse med lanceringen af den nye version,
er Morten Fogh og Flemming Munk fra Bibzoom konsortiet inviteret til en drøftelse af tjenesten. kl.
10 - 11(MV)
Bibzoom konsortiet ønsker dialog med Bibliotekscheferne og har derfor anmodet CB’erne om at
deltage på møder for Bibliotekscheferne i de respektive omårder. Dette sker i løbet af efteråret.
Bibzoom har på musikområdet indledt et samarbejde med Inlead media, især på formidlingsdelen.
Organiseringen af Bibzoom blev drøftet, idet konsortiet kan opfattes som et tilfældigt sammenrend,
hvilket det af konsortiet ikke opfattes som.
Mogens Vestergaard og Morten Fogh aftaler hvordan den fortsatte drøftelse mellem BCF og Bibzoom om dette skal ske.
5) Kontakt til IFPI www.ifpi.dk evt. i samarbejde med DB. (JL/MV)
BCF har henvendt sig til Kulturministeren vedr. karenstid og fået det svar at han er opmærksom på
problemstillingen.
Begge kommer på hjemmesiden.
Mogens Vestergaard tager kontakt til ifpi med ønsket om dialog, både om karenstid og om online
musikken.

6) Henvendelse fra Inlead til landets biblioteker med tilbud om ny musiktjeneste.
I bestyrelsen er der nogen undren over Inleads henvendelse til en række biblioteker, deres meg pågående opfølgning på denne og efterfølgende makkerskabet med Bibzoom.
Tema
Indsatsområde 4 i aktivitetsplanen: bidrage til at bibliotekerne indgår i debatten om fremtidens velfærd, herunder diskussionerne af civilsamfund, medborgerskab og frivillighed.
7) Besøg af Jane Findahl, formand for KLs Børne- og kulturudvalg. (MV/JB)
Der er fremsendt oplæg til Jane Findahl. (bilag)
Jane Findahl havde især fokus på:
Samarbejdet mellem skole- og folkebiblioteker.
Gode borgerperspektiver i Åbne Biblioteker koblet med kombibiblioteker
De lovgivningsmæssige rammer for dette, vil KL gøre hvad de kan for at få fjernet.
Tværgående indsatser gælder også biblioteksområder, vi skal passe på ikke at skabe nye siloer bestående af dels borgere og dels kommunalt ansatte/institutioner
Der skal være fokus på hvilken merværdi biblioteket skaber.
Opfodrede os til at overveje brugen af læringsbegrebet, det kan tolkes som vi ønsker at være reserve
uddannelsesinstitutioner.
Ro og fordybelse bør være nøgleordene.
Kvalitetskravet bør ikke udvandes, men skal fornyes i den digitale verden.
Britta tager kontakt til Helle Kolind, KL for videre drøftelse af samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker.

8) Der er en ny bekendtgørelse for skolebiblioteker på vej – Kommunernes Skolebiblioteksforening
har oprettet en blog mhp debat om denne. (MV)
Bekendtgørelsen er endnu ikke sendt i høring.
Punktet genoptages på mødet den 2.10.
9) Kontakt til BKF vedr. Videnpolitik for kommunerne. (MV)
Mogens Mødes med Flemming Olsen den 24.9. for den videre drøftelse.
10) Årsmødet. (JL, JB og LB)
Der arbejdes med programmet hvor der vil være fokus på Velfærdsstaten.
Drøftelse af om der skal være mulighed for at lave udstillinger. Der var enighed om, at hvis der skal
være udstillinger, skal der også være tid til at se på dem, hvilket har betydning for programmet, som
i forvejen er komprimeret.
Dermed var der enighed om ikke at sige ja til de udstillere som har henvendt sig.

Mogens inviterer Kulturministeren.
11) Debataften i BF den 13.9.:Fortsat fri og lige adgang? (MV)
Mogens skal sidde i panelet. Der udsendes en opfordring til medlemmerne om at deltage.
http://www.bf.dk/kalender
12) Rapport fra IFLA kongres i Helsinki – MV og BB
Der var i høj grad fokus på digitalisering, ophavsret og ytringsfrihed.
Igen en oplevelse af at vi i DK er blandt de fremmeste på biblioteksområdet, men også mange interessante diskussioner og oplæg.

13) BCF nyt
Deadline den 7. September
Bidrag fra bestyrelsen
Mogens: leder heri bl.a. om DDB
Jytte: Årsmødet
Bente: Bibliotek.dk
Birgitte: ikke bruger undersøgelsen fra Fyn
Britta: bilaget fra mødet med Jane Findahl revideres
14) Meddelelser
Ingen
15) Eventuelt
Britta har deltaget i seminar hos Forlæggerforeningen: ”Hvor skal pengene komme fra” om de økonomiske vilkår i branchen i en digital tidsalder.
Umiddelbart langer de ud efter bl.a. bibliotekerne, men formå ikke selv at skabe den nødvendige
udvikling.
Slidene fra oplæggene på seminaret i i nedenstående link.
http://bogmarkedet.dk/sites/default/files/Seminar%2021.08.12_BM_links.pdf
Næste møde den 2. oktober på Hotel Ascott I Kbh.
Tema: Er velfærdssamfundets bibliotek et medborgercenter?

