Dagsorden
Møde nr. 6 - 2011 i Bibliotekschefforeningens bestyrelse
Tid og sted: Fredag den 19. august, kl. 10 -15 i Odense, Odense Bibliotek, mødeværelse C
Deltagere: Mogens Vestergaard (MV), Jytte Bræmer (JB), Lars Bornæs (LB), John Larsen (JOLA),
Torben Jano (TJ) og
Afbud fra: Jens Steen Andersen (JSA) og Bente Nielsen (BN)
Bibliotekschefforeningen. Bestyrelsesmøde nr. 6, fredag den 19. august 2011
1. (Fast punkt)
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. (Fast punkt)
Godkendelse af referatet fra møde nr. 5, onsdag den 15. juni 2011.
Godkendt
3. (Fast punkt)
Opfølgning på Aktivitetsplanen. For så vidt punkterne ikke behandles nedenfor
· BCF-medlemsmødet 28.10.2011.
Overskrift: Nye kompetencer, men hvilke.
Tid og sted: Middelfart bibliotek, 9-14.30
Pris: gratis for BCFs medlemmer – 250 kr. for ikke-medlemmer
Der sendes invitation ud pr. mail til medlemmerne + lægges på hjemmesiden
4. (Fast punkt)
Kort tilbagemelding fra diverse udvalg og møder, samt afgivne høringssvar.
· Biblioteksrådet
Tema: Kompetenceudvikling. Folkebibliotekssektoren ser mange steder hen efter efteruddannelse
og kompetenceudvikling.
Forslag til fremtidig tema: Overbygningsydelser
5. Politik for BCF i udvalg, råd m.v.: Kontaktudvalget vedr. Den Digitale Borger,
Koordinationsgruppen, Bibliotek.dk.
Næste møde i Kontaktudvalget 25. august 2011. KL og Finansministeriet har aftalt, at det Offentlige
Danmark skal være fuldt digitaliseret i 2015. Biblioteker og borgerservicecentre får en stor opgave,
iflg. Jan Trøjborg, KLs formand. BCF lægger vægt på, at bibliotekerne kan og vil påtage sig den
opgave, jf. også håndslaget til den Digitale borger. Men samtidig skal der gøres opmærksom på, at
der er en økonomisk side. Opgaven er i størrelsesordenen 1 mill. borgere (hvis man antager, at 20 %
er it-svage), og derfor er det nødvendigt at styrke bibliotekerne (hvilket her også vil sige, at der ikke
sker nedskæringer på biblioteksområdet). Det er den billigste og mest effektive måde, dels fordi
bibliotekerne har arbejdet med feltet gennem mange år, dels fordi der er gode åbningstider, dels
fordi størsteparten af befolkningen kender biblioteket som en serviceorienteret institution man har
tillid til.
JL starter på udkast til læserbrev/pressemeddelelse. MV færdiggør – også med henblik på, at
medlemmerne kan bruge meddelelsen som skabelon

Næste møde i Koordinationsgruppen for Netbiblioteker 8. september 2011.
Et vigtigt emne, der tages op af af BCF, er Palles Gavebod. BCF vil have fokus på økonomi,
organisation og resultater, idet konstruktionen omkring PG bl.a. kan være normsættende for DDB.
F.eks. er relationen mellem bibliotekerne og PG uklar (er der tale om samarbejde eller
kunde/leverandør-forhold). Bl.a. findes der pt. ikke et forum, hvor PG diskuteres på ledelsesplan.
BCF lægger vægt på, at alle biblioteker bidrager til PG – økonomisk og praktisk.
Mht. DDB vil BCF fortsat arbejde for folkebibliotekernes indflydelse på DDB.
De økonomiske midler i Koordinationsgruppen bør generelt prioriteres til udvikling, ikke drift.
Bibliotek.dk udskydes til næste gang
6. Generalforsamling og årsmøde 201
Gruppen fremlægger forslag mødet.
Drøftet.
Mht. Generalforsamlingen: formen overvejes.
MV sender gæstelisten rundt mhp. berigelse
7. Status på projekter og aktiviteter hvor BCF deltager
Intet nyt siden sidst
8. Danskernes Digitale Bibliotek
BCF vil i den kommende arbejde fokusere på at sikre indhold i Danskernes Digitale Bibliotek.
Punktet DDB sættes på som fast punkt på møderne fremover.
Se ovenfor
9. Ny repræsentant til Statens Kunstråd (udpeges sammen med DB)
BCF peger på John Larsen
10. Samarbejde med Skolelederforeningen
MV + JB tager kontakt om fortsat samarbejde, herunder også evt. projektsamarbejde
11. Palles Gavebod
Svar fra konsortiet samt møde med Konsortiet
Dagsorden for mødet: JB udarbejder udkast
12. Bibliotekernes samarbejde med folkeoplysningsområdet.
Fra sidste ref. ”Punktet tages op på næste møde” – udskydes til næste møde
13. (Fast punkt)
Økonomi - status
Intet nyt.
14. (Fast punkt)
BCF Nyt og hjemmesiden.
Stof til BCF Nyt – Biblioteker og integration (Artikel af Jytte tidligere udsendt)
Behov for synliggørelse af bestyrelsens aktiviteter
JL taler med Jens Lauridsen og Jørgen Bartholdy om nyhedsbrevet form og relation til
hjemmesiden.
Biblioteker og Integration (JB)
Biblioteksrådsmødet (JB)
Leder (Digitalisering og Biblioteker) (MV)
Forskræp til medlemsmøde i oktober (JB)

15. (Fast punkt)
Punkter til næste bestyrelsesmøde xx.xx 2011
Danskernes Digitale Bibliotek sættes fremover på som fast punkt på dagsorden.
Tema: Åbne biblioteker/selvbetjente biblioteker (oktober).
Møde med Lone Knakkergaard, Palles Gavebod og Per Hasle, IVA
Næste møde i København.
16. (Fast punkt)
Eventuelt.
Henvendelse fra et medlem vedrørende netværk og mulighed for sparring/diskussioner i chefregi
specielt om borgerservice & biblioteker. Bede om et indslag til nyhedsbrevet for at efterlyse
netværk og evt. behov (JB tager kontakt)

