Indkaldelse til

Generalforsamling og invitation til Årsmøde
2018
Kære medlem
Hermed indkaldes du til Generalforsamling i Bibliotekschefforeningen (BCF) torsdag den 8.
februar 2018 kl. 13.00- 14.45 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Foreløbig dagsorden, jf. vedtægterne:
DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent og fastlæggelse af forretningsorden for generalforsamlingen

2.

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2017

3.

Forlæggelse og endelig godkendelse af regnskab for 2017

4.

Indkomne forslag

5.

Forelæggelse og godkendelse af aktivitetsplan for 2018

6.

Forelæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2018, herunder fastsættelse af kontingent

7.

Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

På valg er:
Lars Bornæs, Silkeborg (genopstiller ikke)
Mette Høxbro, Vejle (genopstiller)
Erik Thorlund, Vordingborg (genopstiller)
8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er:
Jørgen Bartholdy (genopstiller)
Carsten Nicolaisen (genopstiller ikke)
9.

Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen v. Pia H.
Friis (pihf@kolding.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag
d. 11. januar 2018, kl. 12. Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.

Kandidater til bestyrelsen, der har meldt deres kandidatur inden mandag d. 22. januar 2018, vil
blive nævnt i den endelige dagsorden. Det skal understreges, at det er muligt at melde sig på et
hvilket som helst tidspunkt. Også på selve generalforsamlingen. Men bestyrelsen vil opfordre til,
at man melder sig på forhånd.
Hermed inviteres til Årsmøde 2018:
Torsdag og fredag 8.-9. februar 2018 efter generalforsamlingen, fra kl. 15.15 på Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Foreløbigt program er vedhæftet, og det er med forbehold for ændringer.
Husk, at årsmødet ikke kun er for BCFs medlemmer. Det er også åbent for medarbejdere og andre, der kan have glæde og gavn af årsmødet.
Om torsdagen er der sandwich fra kl. 12-13, og årsmødet afsluttes fredag med frokost.
Husk, at tilmeldingsfristen er fredag den 12. januar 2018. Tilmelding kan ske på via dette link:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=eb485932aa
Deltagelse i generalforsamlingen 8. februar er gratis, mens deltagelse i årsmødet koster 3990,kr. for medlemmer, 4490,- kr. for ikke-medlemmer og 3990,- kr. for inviterede gæster.
Formiddagsmøder 8. februar 2018
BCF har igen i år valgt at åbne op for at andre aktører på biblioteksområdet kan lægge billet på
scenen på Munkebjerg om formiddagen – og altså før vi går i gang med generalforsamlingen og
årsmødet
I år har vi to markante aktører på banen med vigtige og spændende oplæg – og vi vil hermed
opfordre alle morgenfriske og interesserede til at møde op, høre og være med!
10.00-11.00
Fælles Bibliotekssystem (FBS) / Jørgen Bartholdy, formand for styregruppen m.fl.
Styregruppen gerne vil præsentere arbejdet i gruppen, status på FBS, og diskutere fremtidige
mål og vende strategiske muligheder.
11.00-12.00
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)/ Glenn Leervad-Bjørn, sekretariatschef og Søren Mørk Petersen, bibliotekschef i Helsingør
Retning for næste generation af DDB CMS og den kommende fælles biblioteks-app: En vision for
det sammenhængende bibliotek.
DDB har i 2017 fået udarbejdet et oplæg til en vision for næste generation af DDB CMS og den
kommende fælles biblioteks-app. Arbejdet tog sin begyndelse på DDBs strategidag 2017, og der
har i processen været lagt vægt på inddragelse af brugere og biblioteker. På mødet præsenterer
DDB de overordnede konklusioner fra visionsoplægget og lægger op til en drøftelse af oplæggets fokus og hvilke elementer der skal prioriteres i en realiseringsfase.
Venlig hilsen
På Bestyrelsens vegne
Pia Henriette Friis
Formand

