Referat af bestyrelsesmøde I Biblioteks Chef Foreningen tirsdag den 6.
november, Hotel Nyborg Strand kl. 10 – 12.
Deltagere: Mogens Vestergaard, Bente Nielsen, Birgitte Karmann Roslev, Lars Bornæs og Britta
Bitsch
Afbud: Jytte Bræmer og John Larsen
1.
Opfølgning på referat fra mødet den 2. oktober.
Der var ingen punkter til opfølgning.
2. Årsmødet (JB,LB og JL)
Program:
Programmet blev gennemgået, meget flot og ros til udvalget.
Budget (BN)
Budgettet blev gennemgået.
Pris for medlemmer 3790,Pris for ikke medlemmer 4190,Gæsterne betaler kr. 2900,- som svarer til konferencegebyret.
Tilmelding senest 10. januar.
Endelig invitation udarbejdes inden bestyrelsesmødet den 10. December.
3.
Generalforsamling (MV)
Foregår fra kl. 13 til 15.30
Sandwich fra 12 til 13
Foreløbig dagsorden og dermed indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af formanden den 10.
december.
På valg er Jytte (genopstiller ikke), Birgitte (genopstiller) og Britta.
Formanden er på valg i år, Mogens genopstiller.
Mogens udfærdiger forretningsorden for generalforsamlingen, det rundsendes til kommentering og
fremsendes efterfølgende til ordstyreren.
4.
Udbud af bibliotekssystem (MV)
Overvejende tilfredshed med udsigten til et fælles bibliotekssystem, men vigtigt at se det som et
udviklingsprojekt, der ikke nødvendigvis er et rationale i fra dag 1.
Fælles bibliotekssystem i kommunerne, vil kunne give nye muligheder i samarbejdet med skolebibliotekerne.
Der skal være opmærksomhed på at udviklingen af DDB og bibliotekssystemet følger hinanden.
Bibliotekssystemet skal være så slankt og billigt som muligt, mens udviklingspengene skal bruges
på DDB.
Bekymring for om økonomien holder, da beskrivelserne i udbuddet opleves mangelfulde.

5.
Ereolen / formidling af digitale bøger. (BB)
Bilag
Vi udsendte pressemeddelelse i sidste uge.
Det fremsendte bilag blev drøftet.
6.
Nyt fra møder
Mogens har været til møde med Ralf Klitgård i KL om DDB..
Fra BCF blev pointeret at der er brug for synlighed omkring sammenhæng mellem DDB og Kombit
udbuddet.
Der vil være tæt kontakt mellem KL og BCF i forbindelse med DDB.
Notas overbygningsudvalg, de er i gang med strategi i forhold til ny kontrakt. Har stort for nye
grupper af læsesvage, såvel børn som voksne. Vi følger denne udvikling med interesse.
7.
Meddelelser
Fra Lars at DBs forretningsudvalg bakker op om eReolen.
8.
Eventuelt
9.
Næste møde
Mandag den 10. December kl. 10 – 16 på Hotel Ascott i København.
På mødet får vi besøg af Trine Nielsen fra Kulturstyrelsen.

