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REFERAT 
 
Deltagere – se afbudslisten. 
 
TID: Fredag den 27. november 2015, kl. 11-15. 
MØDESTED: DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup. 
 

DBC byder velkommen 
DBC har i mange år spille en betydelig rolle i biblioteksudviklingen i Danmark og DBC har i 
gennem mange år været hovedsponsor på DB’s årsmøder og en tæt samarbejdspartner. 
 
På den baggrund har DBC inviteret DB’s Repræsentantskab til at afholde sit ordinære møde 
på virksomheden. Mogens Brabrand Jensen, administrerende direktør vil indlede mødet med 
at fortælle om virksomheden og dens udvikling. 
 
DBC er ejet af KL: 61,5 % og Staten: 38,5 % og i deres formål er:  
 

”Selskabets formål og vision er at levere informationsservice i form af katalogisering, 
informationsberigelse og anden eksponering af data og vidensressourcer, samt udvikling og 
drift af strukturer til udveksling af sådanne data og vidensressourcer” 
 

 

Eller som deres bestyrelses formand Peter Isbrand Jacobsen; 
formand, repræsentant for KL; 1. viceborgmester i Kalundborg 
Kommune udtrykte det i bogen Veje til Viden - ”Dansk 
BiblioteksCenter eller bare DBC, har som sin raison d’etre at være 
med til at formidle kultur og viden til de danske borgere, sådan at de 
har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i det danske 
kulturliv og demokrati. Det forpligter at være en offentligt ejet 
virksomhed, der endda på flere områder har monopolstatus. Man må 
være tilpasningsparat og kunne opfange tendenser og behov for hele 
tiden at levere størst mulig værdi for pengene.”  
 
 
 

Debat om Fremtidens Biblioteker og de lovgivningsmæssige rammer.  
På den ordinære del af mødet vil DB’s direktør Michel Steen-Hansen komme med oplæg om 
aktuelle udviklingstendenser og hvordan det er adresseret i DB’s Virksomhedsplan 2016, 
inden formanden for eReolen, bibliotekschef i København, Jakob Heide Petersen vil komme 
med oplæg om aktuelle udfordringer for bibliotekerne set i lyset af strategiske og 
lovgivningsmæssige konsekvenser. 
 
 

Vel mødt! 
 

Steen B. Andersen og Michel Steen-Hansen 
 
 
 

Download: Veje til viden - 

Bibliotekssamarbejde i 75 

år - 

mailto:http://www.dbc.dk/filer/tekstfiler-pdf-mm./veje-til-viden-bibliotekssamarbejde-i-75-ar
mailto:http://www.dbc.dk/filer/tekstfiler-pdf-mm./veje-til-viden-bibliotekssamarbejde-i-75-ar
mailto:http://www.dbc.dk/filer/tekstfiler-pdf-mm./veje-til-viden-bibliotekssamarbejde-i-75-ar
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Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 
 
REFERAT 
 
Dagsorden: 
 
 
1.    Valg af dirigent  

 
 Sagsfremstilling 

 Forslag næstformand Hanne Pigonska. 
 

 Indstilling 
Hanne Pigonska. 
 

   
 Afgørelse 

Hanne Pigonska blev valgt. 
 
 

2.    Formandens Beretning 
 

 Sagsfremstilling 

 Formanden orienterer om årets arbejde, resultater og de planlagte 
aktiviteter.  
 
Formanden vil i sin fremlæggelse præsentere Virksomhedsplan 2016, og de 
politiske sigtepunkter i den. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 

   
 Afgørelse 

Sagen drøftet og taget til efterretning. 
 

  

3.  Virksomhedsplan 2016 
Bilag: Virksomhedsplan 2016 vedhæftet. 

    
 Sagsfremstilling 

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i april i år blev Virksomhedsplan 2015 
og Strategi2020 behandlet. 
 
Forud for præsentationen lå en længere proces, hvor FU havde afholdt 
strategiseminar og Repræsentantskabet i løbet af 2014 havde afholdt 
temamøde, hvor de fremtidige indsatsområder blev udviklet og formuleret. 
 
På baggrund af det har FU valgt ikke at starte en helt ny proces, men på 
baggrund de vedtagne indsatsområder udarbejdet udkast til 
Virksomhedsplan 2016. 
 
 

mailto:http://www.db.dk/strategi-og-planer
mailto:http://www.db.dk/strategi-og-planer
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Virksomhedsplanen er ændret og opdateret i forhold til de planlagte 
aktiviteter i 2016. Endvidere er der også indarbejdet en nyskabelse i 
Virksomhedsplan 2016, hvilket er FOKUS16, hvor aktuelle idéer er temasat.  
Det er et løst formuleret oplæg til områder der i årets løb skal arbejdes med, 
før de færdigformuleres og projektsættes.  
 
Et område som har haft stor fokus i FU er muligheden for at få 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker i gang igen. Det er lykkedes med 
støtte fra 30 folkebiblioteker. Partnere og styregruppe bestå af 
Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi 
IVA/KU, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening. 
 
I Virksomhedsplan 2016 har det fået dette FOKUS: 
 

TÆNKETANK OM FREMTIDENS BIBLIOTEKER 
DB lægger hus til og deltager i styringen af Tænketank om fremtidens biblioteker, 

som er startet i en version der på tværs af sektorer og bibliotekstyper skaber en 

modelbeskrivelse af fremtidens BIBLIOTEKER. Status på projektet 

www.fremtidensbiblioteker.dk  

 
Endvidere er konkret nævnt en indsats som kan få stor betydning for 
udviklingen af hele bibliotekssektoren, der drejser sig om: 
 

FÆLLES NATIONAL STRATEGI 
At tage initiativ og medvirke til at der skabes en fælles national 

biblioteksstrategi. En strategi som skal sætte bibliotekernes betydning for 

udviklingen af velfærdssamfundet, bibliotekets rolle for kommunen og det enkelte 

menneske i centrum. Der skal samarbejdes med kommuner/biblioteker og deres 

organisationer, samt ministre og Folketing. 

  

BIBLIOTEKSLOVEN  
Det overordnede formål med folkebiblioteket defineres fortsat, som for 50 år siden 

”Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel 

aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer 

til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, 

herunder Internet og 

multimedier.” 

 

DB vil igangsætte en debat om dette formål er dækkende for det moderne 

folkebibliotek, samt med udgangspunkt i debat om fælles national 

biblioteksstrategi komme med oplæg til hvordan den fremtidige lov kan indrettes. 

I den forbindelse er det centralt at forholde sig til bibliotekernes forsatte ret 

til at udlåne materialer også når de bliver 

digitale. I denne proces inddrages internationale erfaringer som f.eks. den nye Norske 

Bibliotekslov, der bl.a. lægger vægt på biblioteket som det lokale ”rum” for 

debat. 

 
Disse områder sættes efterfølgende til debat på repræsentantskabsmødet 
og det foreslås at det også danner udgangspunkt for temadrøftelse på Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde 2016 i Horsens den14. og 15. april. 
 
 
Dagens debat vil blive indledt af DB’s direktør Michel Steen-Hansen som 
kommer med oplæg om aktuelle udviklingstendenser og hvordan det er 
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adresseret i DB’s Virksomhedsplan 2016. 
 
Herefter vil formanden for eReolen, bibliotekschef i København, Jakob 
Heide Petersen komme med oplæg om aktuelle udfordringerne for 
bibliotekerne set i lyset af mediernes udvikling og samfundets behov samt 
de lovgivningsmæssige konsekvenser. 

  
 Indstilling 

FU indstiller, at Repræsentantskabet vedtager Virksomhedsplan 2016 og 
den fremlæggelse på DB’s Bibliotekspolitiske Topmøde 2016, hvor der 
lægges op til temadrøftelse om national strategi og biblioteksloven. 
 

 Afgørelse 

Indstillingen tiltrådt, med bemærkning om, at FU skal tilføje punktet, om der 
skal arbejdes med at de regionalt valgte repræsentanter mødes, og får 
mulighed for at diskutere regionale udfordringer og/eller samspil med 
hovedforeningen. 
De to debatoplæg til mødet kan ses på db.dk  
 

4.  Budget og regnskab 
Bilag: Budgetoplæg 2016  
 

 Sagsfremstilling 

 I Danmarks Biblioteksforenings er det ifølge vedtægterne 
Repræsentantskab der vedtager budget for det kommende år. 
 
På mødet vil direktøren gennemgå det udarbejdede oplæg til budget 2016. 
 
Et budgetoplæg med en nedsættelse af kontingentet med 1 % på baggrund 
af, at regeringen har aftalt omprioriteringsbidrag i de kommunale budgetter 
på 1 %. Altså en ændret praksis i forhold til at fremskrive det kontingent 
kommunerne betaler til DB, med de af KL anbefalede 1,6 % og der er et 
uændret aktivitetsniveau. På udgiftssiden er der ikke foretaget 
prisfremskrivning på andre udgiftskonti end lønkontoen. 
 
Der er regnet med et uændret aktivitetsniveau.  
 
Der er endvidere indregnet lavere kontingentindtægt grundet to udmeldelser 
(Vordingborg og Guldborgsund) samt en indmeldelse (Holstebro), efter FU’s 
vedtagelse af budget er kommet endnu en indmeldelse fra Mariagerfjord 
kommune. Dette vil teknisk blive korrigeret og betyder en forbedring af det 
budgetterede resultat på 55.793 kr.. 
 
I budgetoplæg er indregnet 250.000 kr. til Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker, som er det grundbeløb DB som projektejer bidrager med til 
Tænketanken i en to-årig periode.  
 
Det betyder at der i budgetoplæg er et underskud på 271.000 kr.  
Det anbefales at dette finansieres af kassen, da det det skyldes den 
ekstraordinære investering i Tænketanken. Dette skal endvidere ses i lyset 
at der i 2014 var et overskud på 997.109 kr. grundet afkast og tilførsel af 
formue fra nedlagte regionsforeninger. Af regnskab 2014 kan ses at DB har 
en egenkapital på 4.440.035 kr. Derfor finder FU det naturligt at finansierer 
Tænketanksarbejdet af kassebeholdningen.  
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Det vurderes at der ikke kan opnås yderligere administrative besparelser på 
lønkonti, da der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af 
personaleomkostningerne på omkring 1 mio. kr. for at finansiere de 
manglende indtægter, som følger af kontingentnedsættelser og lidt færre 
medlemmer. 
Budgetoplæg kan ses af vedhæftede bilag.  
 

 Indstilling 
At FU indstiller budget til Repræsentantskabets endelige vedtagelse.   

   
 Afgørelse 

Indstillingen tiltrådt. 
  

5.  Valg til udvalg 
 

 Sagsfremstilling 
 I perioden siden sidste repræsentantskabsmøde er der sket ændringer i 

sammensætningen af de valgte organer i DB. 
 
Meta Fuglsang, AOF Danmark, er udtrådt af repræsentantskabet i juni 2015 
og er erstattet af suppleant Henrik Jochumsen. 
 
Lone Hedelund udtræder pr. 1 dec. og erstattes af suppleant Annette W. 
Godt, Allerød Bibliotekerne. Lone Hedelund udtræder også af FU og 
erstattes af suppleant Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande Bibliotek og 
Kommune. 
 
Nadja Maria Hageskov (C) ønsker at udtræde af udvalget ”Bibliotekerne – 
indgangen til læring”, og erstattes af suppleant Knud N. Mathiesen (O). 
 
Lone Hedelund og Meta Fuglsang var også valgt til udvalget ”Bibliotekerne 
– indgangen til læring”, men der var ikke valgt suppleanter, derfor indstiller 
gruppe B, at de erstattes af Hanne M. Sørensen, Sønderborg Bibliotek og 
Maria Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne. 

 
 Indstilling  
 At tage orienteringen til efterretning. 

 
  

Afgørelse 
 Sagen taget til efterretning. 

  
6.  Indkomne forslag 

 
 Sagsfremstilling 
 Der er ikke indkommet forslag. 

 

Under mødet blev det vedtaget at tilføje punkt fremsendt af Dan Skjerning 

 

 
 

I forbindelse med tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøder sikres at 

de regionalt valgte repræsentanter mødes, og får mulighed for at 
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diskutere regionale udfordringer og/eller samspil med 

hovedforeningen.  

Begrundelse: 

Vi ser en udfordring i at fastholde det regionale fokus på biblioteker i 

regionen i perioden mellem 'valgene'. Medlemmerne valgt i regionerne 

vil bedre kunne fastholde deres netværk og have fokus på at udvikle det 

mhp. at øge opmærksomheden på bibliotekerne og sikre et 

rekrutteringsgrundlag for de kommende valg til repræsentantskabet 
 
 

 Indstilling  
 Sagen drøftet. 

 Afgørelse 
Det blev anbefalet at indsætte punkt i Virksomhedsplan 2016 der 
adresserer denne problemstilling 
 
 

  
  
  
 Evt. 

 
 

 Næste møder 
Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 14. april i Horsens kl. 
12.00 – 13.00, hvor der skal behandles årsregnskab 2015.  
 
Der er Bibliotekspolitisk Topmøde 14.-15. april i Forum Horsens. 
 
Lone Hedelund og Lone Knakkergaard udtræder begge af 
repræsentantskabet og blev på mødet takket for deres store indsats for DB 
og bibliotekerne igennem mange år. 
 
 

Med venlig hilsen 
  
  

Steen B. Andersen  Michel Steen-Hansen 
Formand   Direktør 


