Referat af bestyrelsesmøde fredag den 21. juni 2013 kl. 10 – 15.
Mødet holdes på Silkeborg Bibliotek
Deltagere: Mogens Vestergård, John Larsen, Bente Nielsen, Lars Bornæs, Pernille Schaltz og Britta
Bitsch
Afbud: Jakob Heide
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidste møde
Opfølgningspunkter indgår i dagsorden.
3. Økonomi (BN)
Vi er stadig en velbeslået forening
Medlemssituationen:
Brøndby har udmeldt Annette Jæger da hun er fratrådt. Borgerservice og biblioteker er lagt
sammen og Borgerservicechefen er blevet chef.
Bente kontakter chefen efter sommerferien.
Bibliotekschefstillingen i Kalundborg er nedlagt.
4. Orientering om og drøftelse af det igangværende samarbejde med KL om brug af rettighedsbelagt
musik m.m. i bibliotekernes/kulturhusenes/medborgercentrenes lokaler?(JL)
Der forventes afholdt næste møde mellem Koda/Copydan og KL ultimo juni.
Der forventes at der i en kommende aftale vil være mulighed for differentiering, idet alt tyder på en
aftale der er delt i tre ligeværdige pakker, som kan kombineres..
5. Folkeskolereformen (MV / BB)
MV kontakter formanden fra skolelederforeningen mhp på dialog om hvad et evt. samarbejde kan
bestå i.
Vi ønsker at høre deres holdning til og syn på samarbejdet om funktionens udvikling.
6. DDB (BN)
BCF efterlyser den lokalstrategiske indflydelse på DDB, både i forhold til organiseringen og i
indholdet af de kommende services. Fokus på fremtidig indhold, frem for det vi allerede har.
Lederen i det kommende nr. af BCF nyt, vil udtrykke bestyrelsens holdninger.

7. Medlemsmøde i september. Fastlæggelse af tema samt tid og sted. (PS)
CB’erne holder møde om DDB i efteråret, så vi afventer til efter ferien med at tage stilling til tema
og tidspunkt for et kommende medlemsmøde.
8. Opfølgning på samarbejder (MV) Folkemødet, Tænketanken andet?
Folkemødet på Bornholm opleves som en succes for Folkebibliotekerne. BCF vil arbejde på at være
medarrangør af Bibliotekszonen på næste års Folkemøde.
Tænketanken arbejder på at få valid dokumentation for, hvad det er der gør af borgerne kommer på
biblioteket og hvorfor ikke. Vi følger arbejdet i Tænketanken, hvor vi er med i styregruppen.
9. Digitaliseringens dilemmaer - nyt fra diverse seminarer og møder (BB)
Der er såvel nationale som europæiske og internationale initiativer i gang, især koncentreret om
ebøger. Det er meget tydeligt nu, at der skal politiske initiativer til for at få løst den meget fastlåste
situation, som må anses for at være global. Dialogen mellem forlag og biblioteker er stort set ikke
eksisterende på internationalt plan.
WIPO seminaret i Marakesh ultimo juni, har fokus på adgang for læsehandicappede, men betragtes
alligevel som central i den fastlåste situation.
10. Fælleskommunalt udbud af bibliotekssystem
DANTEK har vundet udbuddet. Vi ser frem til samarbejdet, med en forventning om at få et
tidssvarende system, som lever helt op til de forventninger der ligger i udbuddet.
11. Kommunal videns strategi (BB)
Udsættes til næste møde, BB fremsender oplæg.
12. Årsmødet
Jytte Bræmer inviteres ind i årsmøde udvalget.
13. Nyt fra møder
Intet nyt
14. Næste møde. Sted og punkter.
Odense den 30. august. Mogens sender doodle med efterårets øvrige møder.
15. Meddelelser
Intet
16. Evt.
Intet

