Tirsdag d. 8. november 2016
Kl. 10.00 – 15.00
København

1. juli 2016

Til stede: Mogens Vestergaard, Jakob Heide, Erik Barfoed, Lars Bornæs, Mette Høxbro og Pernille
Schaltz
Erik Thorlund Jepsen (fra Pkt. 3)
Afbud: Britta Thuun-Petersen

Dagsorden:

Punkt
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Ændringer i
bestyrelsen

3. Ændring i fordeling
af opgaver i
bestyrelsen

Indhold

Beslutning

Det indstilles at dagsordenen godkendes

Godkendt.

Erik Barfoed ønsker at udtræde af
bestyrelsen grundet jobskifte. 1. suppleant
er Erik Thorlund Jepsen, Vordingborg, der
herefter indtræder i bestyrelsen i den
resterende valgperiode for Erik Barfoed.
Begge deles indstilles til godkendelse.
Erik Barfoeds udtræden medfører at
kassererposten er ledig og skal
genbesættes.
Derudover er der behov for en drøftelse af
fremtidig organisering af
sekretariatsarbejdet,
kommunikationsarbejdet mm.
Indstilling: til drøftelse

Godkendt.

Erik Thorlund Jepsen overtager
kassererposten.
MV skitserer udkast til fremtidig
organisering og
sekretariatsopgaver.
Fremtidig
kommunikationsstrategi og arbejde diskuteres.
Mette H. laver oplæg til
kommunikationsstrategi.

4. Aktivitetsplanen

Opdatering af handlinger iværksat i
henhold til aktivitetsplanen (særskilt bilag).
Generalforsamling og årsmøde drøftes
under pkt. 6

Idéer til medlemsmøder i 2017:
- Forpligtende samarbejde
med folkeskolen og
ungdomsuddannelserne.

Hvad vil vi have ud af
det som folkebiblioteker?
På hvilke præmisser skal
samarbejdet foregå?
- Ny bibliotekslov.
- Bibliotekerne og Public
Service.
Møderne skal være inspirerende
frem for retningsgivende. Andre
kan være mere politiske.
5. Den store fortælling

Fortsat drøftelse af punktet , herunder
drøftelse af om der skal indhentes ekstern
bistand

Kronik godkendt. Sendes ud i
løbet af denne uge.
Der er indhentet tilbud på
ekstern bistand, men tilbuddet
overstiger foreningens
økonomiske muligheder
Public service: MV og Naja
skriver udkast til en kommentar.

6. Generalforsamling og
årsmøde

GF: Valg af formand og
bestyrelsesmedlemmer, evt. forslag til
vedtægtsændringer, drøftelse af temaer i
beretningen, praktisk afvikling (dirigent,
referent, stemmetællere)
Årsmøde: brainstorm på temaer,
oplægsholdere mm.
Praktisk generelt omkring GF og årsmøde:
underholdning, servering, indkvartering
etc.,
Særligt emne: vores syn på, at andre holder
møder på Munkebjerg umiddelbart op til
vores GF og årsmøde

På valg fra bestyrelsen: Pernille,
Jakob og Britta.
Mogens er på valg og
genopstiller ikke som formand.
Beretning: MV skriver udkast.
Aktivitetsplan 2017: Mette og
Jakob skriver udkast.
Mette tager til Munkebjerg og
koordinerer servering mm.
Andre møder i Munkebjerg,
beslutning: Ok, at andre byder
ind på torsdag formiddag (DBC /
DB).
Pernille og Lars koordinerer
eksterne input og orienterer MV.
BCF gør reklame for disse ekstra
input.
Beretning:
Kan vi blive bedre til at lave
fælles koncepter (jf. Danmark
Læser). Kan vi blive konkrete
omkring nogle fælles
områder/koncepter, der kan
udrulles på forskellig vis lokalt?
Kan vi lægge op til en debat om

det digitale område?
Debat om kernefortællingen.
Debat om, hvordan vi bliver en
del af den kommunale
dagsorden.
Debat om fællesskab
Årsmødet, program:
Torsdag:
-Debat om ledelse
-Debat om kernefortællingen, og
begrebet public service
Fredag:
-Morgensang
-Kulturordfører for Alternativet
(-Status på rettigheder. Flyttes til
medlemsmøde.)
-Lovgivning ’amerikansk
valgkamp’
-Oplæg om arbejdet med en ny
svensk nationalstrategi
-Afslutning omkring
arbejdsglæde og begejstring
Pris:
3.990 kr. for medlemmer, 4.490
kr. for ikke-medlemmer.
Bestyrelsen mødes kl.17 om
onsdagen.
MV og Naja ser på advocacyindslag
7. DBCs fremtid

Der er usikkerhed dels om den fremtidige
ejerkreds bag DBC og dels omkring
organiseringen af Nationalbibliografien
(adskillelse af denne og
bibliotekskatalogiseringen)

8. Økonomi

Status

Kan vi tænke i andre
konstruktioner? Fordele og
ulemper diskuteres.
Ikke farligt med en kommerciel
partner. KL har fortsat majoritet.
Er der fare for, at det interurbane
bliver ødelagt?
Skal der andre kompetencer ind
fra en tredjepart?
BCF er meget opmærksom på
betydningen af de fælles
institutioner for udvikling,
samarbejde og effektivitet
Økonomien er fortsat god

9. DDB
10. Evt.
11. Næste møde

Besættelse af poster i DDB

Her aftales næste møde samt evt. punkter
til kommende dagsordner

Intet
Intet
Vi forsøger med et møde i januar

