Bibliotekschefforeningen
Bestyrelsesmøde i Vejle den 25. maj 2012 kl. 10 - 15
Referat
Deltagere: Mogens Vestergaard, Jytte Bræmer, John Larsen, Bente Nielsen, Lars Bornæs og
Britta Bitsch (referent)
Afbud fra: Jens Steen Andersen
Gæst : Jakob Heide Petersen, Kulturstyrelsen
1.
Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 4 a. Valg af sekretær
2
Opfølgning på referat fra mødet den 17.4.
Ingen opfølgning.
3.
Mødets temaer :
DDB
Gæst til punktet Jacob Heide, Kulturstyrelsen
Drøftelse
Jakob lavede oplæg om status og perspektiver i DDB set fra Kulturstyrelsen lige nu – pp vedhæftes.
Styregruppen forventes nedsat ultimo juni. Umiddelbart derefter udpeges koordinationsgruppen.
Under punktet blev det desuden drøftet hvorledes vi sikrer at også folkeskoleområdet inddrages i DDB som parallel til DEFF.
Jacob Heide vil tage problemstillingerne op i forhold til KL, da skolebibliotekerne tilsyneladende
slet ikke har været drøftet i forbindelse med DDB.
Han vil desuden kontakte undervisningsministeriet, da der efter sigende er et cirkulære undervejs, som åbner for muligheden af at det ikke er en læreruddannet, der har ledelsen af skolebiblioteket – det vil virkelig åbne nye muligheder.

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/Rapporter/Final_whitepaper_om_ER
M.PDF

Fælleskommunalt Bibliotekssystem
Drøftelse
Bestyrelsen følger arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikationen med interesse.

MV tager kontakt til Børne- og kulturchefforeningen med ønske om en drøftelse af udbud af
bibliotekssystem og DDB.
MV kontakter Bo Fristed med ønske om større gennemsigtighed i forhold til organiseringen og
styring i såvel udviklingsfasen som i en senere drift.
4.
Økonomi
Status ved Bente
Økonomien er sund.
4a
Valg af sekretær
Britta Bitsch blev valgt.
5.
BCFs deltagelse i WLIC i Helsinki 11. til 17. August.
BCF har tidligere deltaget når IFLAs årlige kongres har ligget i Europa
Til beslutning
BCF vælger som hidtil at finansiere et bestyrelsesmedlems deltagelse, når kongressen er i Europa.
MV og BB deltager begge, indenfor denne ramme.
6.
Medlemsmøde i Middelfart den 11. juni.
Orientering ved de ansvarlige for dagen.
Temaerne formiddag og eftermiddag.
Kulturstyrelsen er inviteret til at lave oplæg om DDB som afslutning på dagen.
Rene Olesen har taget imod invitationen.
Der er p.t. 32 tilmeldt.
Mogens sender en reminder til medlemmerne med angivelse af at Kulturstyrelsen deltager.
7.
Årsmøde
Fortsat drøftelse af indhold og evt. form.
Temaet blev drøftet – og fastholdes.
Årsmødeudvalget kommer med oplæg på augustmødet.
8.
Tilbagemelding fra deltagelse i møder.
JB: Biblioteksrådet.
Referatet bliver tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside.
MV: IVAs skoleråd.

IVA fusioneres med Københavns Universitet. En udvikling BCF hilser velkommen, da det giver
øgede muligheder for at de studerende har øje for muligheden for at kombinere IVAs udd med
KUs øvrige fag.
MV: Tænketanken
Flere af bestyrelsens medlemmer deltog i det første møde.
Tænketanken fortsætter og da BCF er medinitiativtager, følges arbejdet tæt af bestyrelsen.
9.
Temaer for kommende bestyrelsesmøder:
Juni :
Samarbejde med skolerne / skolebibliotekerne og udbud af fælleskommunalt bibliotekssystem.
Gæst: Flemming Olsen, BKF
Opsamling og handleplan i forhold til medlemsmødet den 11. juni.
August :
Bibzoom.
Gæster Morten Fogh og Flemming Munk fra konsortiet bag Bibzoom.
KLs børne- og kulturudvalg og Bibliotekerne
Gæst: Jane Findahl, formand for KLs Børne- og kulturudvalg
November: Generalforsamling og årsmøde
10.
Meddelelser
11.
Eventuelt
BCF nyt : Bidrag til Jørgen Bartholdy med deadline den 4. juni.
MV tager kontakt til Jørgen.

