Referat af bestyrelsesmøde fredag den 30. August kl. 10 – 15 Hotel Ascott, København.
Deltagere: Mogens Vestergaard, Bente Nielsen, Lars Bornæs, Jakob Heide, John Larsen, Pernille
Schaltz og Britta Bitsch

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet den 21. Juni
Ingen opfølgning
3. Økonomi (BN)
Foreningens økonomiske situation er fortsat god og stabil.
Bente gør en ihærdig indsats for at sikre alle kommuner er repræsenteret i BCF
4. DDB (MV)
Medlemsbrevet i juli har vakt stor opmærksomhed. Det samme har KLs efterfølgende reaktion på det.
Mogens og Bente deltager i det møde Ralf Klitgaard, KL inviterer os til.
Vores budskab til KL er stadig, at vi ønsker bibliotekscheferne har indflydelse på det de har
ansvaret for – vel vidende, at det i den sidste ende er byrådet i den enkelte kommune, der
har det.
Mogens udfærdiger et papir hvor vi opfordrer styregruppen for DDB til at overveje overgangen fra etableringsfase til drift.
Det er vigtigt for BCF at organisationen er transparent, det giver tryghed og langt større
mulighed for følgeskab.
Et centralt spørgsmål i dette er om DDB er leverandør til bibliotekerne eller om DDB er en
motor i biblioteksudviklingen. Det er ikke nødvendigvis modsatrettet roller, men vigtigt at
der er tydelighed om hvad rollen er.
5. Det nationale bibliotekssystem (MV)

Der er møde i organisationsfølgegruppen den 5. september. Mogens deltager, men IKKE
som repræsentant for BCF.
Også i dette fælles projekt er governance modellen vigtig og vi håber at der her ikke er nogen tvivl om, at de tilsluttede bibliotekers chefer får en betydelig rolle i styringen af såvel
samarbejdet som systemet.
6. Relation ml. Bibliotekssystem og DDB – bibliotekssystemet i den enkelte kommune, ny relation til skolebiblioteket. (JH)
De strategiske muligheder for udviklingen af samarbejdet blev drøftet.
Punktet drøftes på næste møde.
7. Eblidas e-bogskampagne: http://www.eblida.org/about-eblida/task-force/e-books-inlibraries.html og side 3-4 i nyhedsbrevet
http://www.eblida.org/Newsletter%20folder%20(uploaded%20files)/Newsletters2013/2013_07-08_July_August_EBLIDA-Newsletter.pdf (JH)
Eblidas kampagne sættes på dagsorden på næste møde i Biblioteksparaplyen, da det meget gerne skal koordineres med de andre interesseorganisationer.
Fra BCFs side ønsker vi at opnå en grundlæggende ret til at udlåne e-bøger og andet digitalt
materiale
8. IFLA’s trendanalyse, hvordan udnyttes den i DK?: http://trends.ifla.org/ (JH)
Linket lægges på hjemmesiden og Mogens bringer den med ind i Tænketanken om fremtidens biblioteker.
Lars læser rapporten og laver oplæg på næste bestyrelsesmøde.
9. Årsmøde (LB og JL)
Kort brainstorm – punktet genoptages på næste møde.
10. Nyt fra møder
Bente : fagligt udvalg for bibliotek.dk – også her vil relationen til DDB være interessant.
Lars : udvalget der ser på forfatterpengene forventes snart at have en model for fordelingen til fysiske og digitale bøger klar.
11. Meddelelser
12. Eventuelt
Folkemødet på Bornholm. Vi vil gerne deltage igen næste år.
Skolereformen – Britta tager kontakt til skolelederforeningen, punktet tages med på næste
møde.
BCF nyt: ønskes udgivet ca. 1. november
Mogens : Når støvet har lagt sig – om DDB debatten
Bente kommenterer interview med Tine Vind

Folkeskolereformen og bibliotekernes rolle.
13. Næste møde tirsdag den 1. oktober, sted og punkter til dagsorden.
Mødet holdes som videokonference.

