Bestyrelsesmøde I BCF tirsdag den den 2. oktober kl. 10 – 15 på Hotel
Ascott, Studiestræde 61, møderum 111, København
Referat
Deltagere: Mogens Vestergaard, Bente Nielsen, John Larsen, Birgitte Karmann Roslev, Jytte
Bræmer, Lars Bornæs og Britta Bitsch
1.
Opfølgning på referat fra mødet den 31. august.
Ingen punkter til opfølgning.
2.
Kommunalvalg 2013.
Hvilke initiativer kan BCF tage for at få Bibliotekerne på dagsorden.
Drøftelse af og beslutning om evt. proces. (MV)
Punktet drøftes på generalforsamling, hvor målet er at der nedsættes en ad hoc gruppe som får økonomiske ressourcer til rådighed.
Punktet sættes på dagsorden på alle møder frem til valget.
Målet er en yderligere synliggørelse af BCF som forening og af bibliotekerne i almindelighed.
MV kontakter Michel Steen Hansen om evt. samarbejde.
3.
Årsmødet (JB, LB og JL)
Bilag fremsendt fra Lars mandag den 1. 10.
Programmet er ved at være på plads.
MV inviterer Kulturministeren, er han forhindret inviteres Forskningsministeren.
MV tager sig af dagsorden mm til generalforsamlingen
4.
BCF nyt – er det bestyrelsens talerør alene eller ønsker vi en bredere kreds til at bidrage med indlæg? (BB)
BCF nyt er primært Bestyrelsens talerør, har det formål at synliggøre bestyrelsens arbejde og aktivitet overfor medlemmerne. MV tager kontakt til redaktionen.
5.
Møde mellem formændene for BKF og BCF (MV)
Flemming Olsen går videre med den fælles ide om en kommunal videns politik. Han vender tilbage
efter drøftelse i BKFs bestyrelse.
Bestyrelse ønsker at styrke samarbejdet med BKF af såvel strategiske som faglige grunde.

6.
Er velfærdssamfundets bibliotek et Medborgercenter (JB)
I den forgange uge har der været afholdt afslutning på Kulturstyrelsens SATS pulje støttede projekt.
Orientering og drøftelse.
Kernen i Medborgercentrene er partnerskaber og bibliotekerne som socialt ansvarlige.
Biblioteket som facilitator i Lokalsamfundet.
JB skriver indlæg til BCF nyt.
7.
Orientering om IVAs fusion med KU (MV)
IVA fusionerer med Københavns Universitet pr 1.1.2013 og flytter ind på Københavns Universitet
Amager. Hvor den bliver en del af Humanistisk fakultet.
Aalborg afdelingen vil fortsat være en del af IVA.
BCF følger denne ændring med stor tilfredshed.
8.
Møde hos DB den 24.9. med forlag, musikbranche m.fl. om bibliotekerne og den digitale udvikling
(MV)
Der gydes olie på vandene, men der er fortsat forskellige interesser.
Bestyrelsen vil opfordre til at der gives ro til de der forhandler, så de kan blive færdige.
En opfordring til sektoren om at arbejde for at forhandlingerne ikke foregår i pressen.
Der er fra bestyrelsens side tillid til at der opnås resultater som vi i kommunerne har råd til at betale.
9.
Udbud af bibliotekssystem (MV)
Der afholdes pt orienteringsmøder 3 steder i landet.
Kravspecifikation 2.0 er på vej sammen med et regneark som kan benyttes til at udregne den lokale
business case, det samme er blanketten med mulighed for at melde sig til at være med i udbuddet.
10.
Møde med IFPI? Vedr. karenstid og digital formidling af musik.
MV tager kontakt til formanden.
11.
Nyt fra møder.
Bente har været til temadag i Statens Kunstråd.
Politikerne ønsker armslængde. Der sker ny udpegning i juni 2013.

12.
Meddelelser
13.
Eventuelt
JB laver udkast til høringssvar vedr. ”Høring om retningslinjer for interurbant lånesamarbejde.”
Kommenteres pr mail
Overbygningsfunktionen.
BCF vil endnu engang opfordre styrelsen til at gå i dialog med aftagerne, da vi mener der er brug
for at gentænke hvad indholdet er og ikke blot forny CB kontrakterne.
I CB område Vejle har der været afholdt ledermøde med deltagelse fra Kulturstyrelse, for at drøfte
CB ydelserne.
Trine Nielsen inviteres til bestyrelsesmødet i december.
BCF nyt: Der er kun et enkelt punkt fra mødet, så næste nummer kommer efter decembermødet.
14.
Næste møde.
Nyborg Strand den 6.11. kl. 10.
Afbud fra John Larsen og Jytte Bræmer.

