
Sekretariat: Vejle Bibliotekerne, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle 

v/Bibliotekschef Lone Knakkergaard - 2045 2359 -  lk@vejlebib.dk 

 

DB SYD inviterer…...   
  

  politikere og forvaltninger,  
 biblioteksansatte, brugerråd og biblioteksstuderende,  
  personlige medlemmer  
  af Danmarks Biblioteksforening i Region Syddanmark  
 til en spændende eftermiddag i  

Alsion, Sønderborg d. 30. januar 2014 fra kl. 16.00  

Program
 
kl. 16.00 Velkomst 
kl. 16.15 Sønderborgs udviklingsplaner og kulturen  
  v/ kulturchef John Bøgelund Frederiksen   
  Biblioteket i Pakhuset v/Carsten Nicolajsen 
  Kunsthalsplanerne v/Charlotte Sahl-Madsen 
kl. 17.30 Generalforsamling i DB Syd incl. valg til  
  bestyrelsen og til Danmarks Biblioteksforenings 
  repræsentantskab 
kl. 18.45 Rundvisning i Alsion 
kl. 19.00 Spisning i Alsion 
   
  Ret til ændringer forbeholdes 

  



Om Danmarks Biblioteksforening og DB Syd - i korte træk 

Kære medlem af Danmarks Biblioteksforening og af DB Syd - Danmarks 

biblioteksforening i Region Syddanmark. 

  

Debat om kulturens værdi og politisk valg til Danmarks Biblioteksfor-

ening 

Skal du være med i Repræsentantskabet for Danmarks største interesseorganisation 

for biblioteker og kultur?  

Danmarks Biblioteksforening er kommunernes interesseorganisation for bib-

lioteker og kultur. Din kommune er medlem, så derfor har du mulighed for at 

stille op til repræsentantskabet. Danmarks Biblioteksforening samler lokalpo-

litikere og fagfolk på tværs af kommunegrænserne til gensidig inspiration og 

udvikling af kulturpolitik.  

  

Når der har været kommunalvalg vælger Danmarks Biblioteksforening nyt 

repræsentantskab, og der kan du komme med! Repræsentantskabet består af 

52 medlemmer, hvor 17 er fagfolk og 35 er lokalpolitikere fra medlemskom-

munerne.   

I hver region skal der vælges 5 politiske repræsentanter til foreningens Re-

præsentantskab og suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmanda-

ter for at sikre den politiske repræsentativitet).  

 

- og du har også mulighed for at indflydelse regionalt på kultur og biblio-

teker ved at blive valgt til bestyrelsen i Danmarks Biblioteksforening i Re-

gion Syddanmark.  

Danmarks Biblioteksforening i Region Syddanmark vælger ny bestyrelse 

blandt politikere (valggruppe A) og øvrige medlemmer (valggruppe B) samt 

personlige suppleanter til bestyrelsen på førstkommende generalforsamling 

efter et kommunalvalg. Bestyrelsen består af i alt 11 medlemmer. Det er også 

her, at ovennævnte valg til hovedforeningens repræsentantskab vælges fra 

valggruppe A.  

 

Som medlem af Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab og af din 

regionale forening er du med til at præge foreningernes indsats for at styrke 

bibliotekernes rolle i samfundet og deltage på de indre linjer i beslutnings-

processer omkring fastlæggelse de overordnede retningslinjer for foreninger-

nes virksomhed, godkendelse af årsbudget, regnskab og aktivitetsplan.  

Læs mere på www. db.dk og på www.db.dk/syddanmark. 



PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

TILMELDING er nødvendig af hensyn til den videre planlægning  og ønskes  
senest mandag d. 20. januar  2014.  Ved tilmelding oplyses: navn, stilling, 
arbejdssted. 
 
TILMELDING sker til Helen K. Præstegaard, DB Syds sekretariat,  
Vejle Bibliotekerne 

Venlig hilsen 
Knud Jager Andersen 
Formand for DB Syd 

Generalforsamlingens dagsorden jf. gældende vedtægter  
 
(vedtægterne kan ses på http://www.db.dk/syddanmark) 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab  
4. Godkendelse af aktivitetsplan for 2014 
5.  Godkendelse af budget for 2014   
6. Indkomne forslag 
7.  Valg af bestyrelse og personlige suppleanter jf. vedtægtens  §7.  
8.  Evt

 

Ad. pkt. 6: Forslag til vedtægtsændringer skal være sekretariatet i hænde  

senest d. 8. januar 2014 (hp@vejlebib.dk).  

 
Ad pkt. 7: I vedtægtens § 7, står bl.a. flg.: Foreningen ledes af en bestyrelse  

bestående af 11 medlemmer som vælges på foreningens første generalforsamling 

efter et kommunalvalg. Der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer fra valggruppe A og 5 

fra valggruppe B.  

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af Danmarks Biblioteksforening inden for  

foreningens område repræsenterende følgende grupper:  

Valggruppe A: Alle valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Gruppe A vælger  

desuden repræsentanter til hovedforeningens repræsentantskab.  

Valggruppe B: Øvrige medlemmer. 

 



Velkommen til Sønderborg og Alsion 

DB Syd byder velkommen til Sønderborg, en  by i udvikling og med et bredt til-
bud på bl.a. kulturområdet, hvilket også fremgår af programmet for eftermid-
dagen i Alsion.   
 

Alsion, som blev indviet 30. august 2007, er Sønderjyllands viden- og kultur-
centrum. Det er det første byggeri i Danmark, hvis unikke idé var at samle ud-
dannelse, forskning og kultur under ét tag.  
Læs f.eks. mere på bl.a. http://www.sonderborg.dk/ og http://www.alsion.dk 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 

Vi kan løfte sløret for en tilbagevendende konference, der finder sted 
hvert andet år i DB Syd.  
Afsæt derfor allerede nu plads i din kalender til Sandbjerg-konferencen 
2014, hvor også DB Syds Bibliotekspris uddeles til Årets bibliotekskommu-
ne.  Tid og sted: 22.- 23. maj 2014 på Gram slot. Program og nærmere in-
formationer følger og vil også kunne ses på www.db.dk/syddanmark.  
 
Uddeling af DB Syds rejselegat hhv. 10. januar og 10. august 2014. 


