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Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg 
 
Referat 
 

Forretningsudvalgsmøde  
TID: Mandag den 20. juni 2016, kl. 10-13. 
MØDESTED: DB, Farvergade 27D, 2, 1463 København K. 
 
Afbud: Inge Dinis, Claus Højrup og Hans Skov 
 
Dagsorden: 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Bilag: Referat fra mødet. 
 
 Sagsfremstilling 

 Referat af forretningsudvalgsmøde mandag den 16. april 2016. 
Se referat og bilag her http://www.db.dk/FU20160413  
 

 Indstilling 
Godkendes. 

   
 Afgørelse 

Tiltrådt. 
 

2.  Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
Bilag: www.fremtidensbiblioteker.dk  
 

 Sagsfremstilling 
Lotte Hviid Dhyrbye vil på mødet kort orientere om Tænketanken og dens 
arbejde.  
 
Digitale Strategier for fremtiden  
Tænketanken er midt i et projekt, der skal give et nyt og 
praksisanvendeligt vidensgrundlag om borgernes digitale adfærd, 
efterspørgsel, behov og kompetencer m.h.p. at udvikle lokale digitale 
udviklingsstrategier. Data genereres i en kombination af kvalitative og 
kvantitative metoder, hvor antropologer fra Actant står for den kvalitative 
del og Moos-Bjerre og Lange for den kvantitative.  
 
Produkterne bliver en kvalitativ rapport/forundersøgelse, en kvantitativ 
hovedrapport med segmentering, modelkommuner og tværgående 
findings samt et antal lokale workshops, der arrangeres i samarbejde med 
de seks centralbiblioteker, hvor alle biblioteker bliver inviteret. 
Slots- og kulturstyrelsen støtter projektet med kr. 950.000. 
 
Undersøgelse: Studerendes læsepræferencer 2016  
Tænketanken præsenterer igen en undersøgelse blandt studerende om 
fysiske/digitale læsepræferencer. Undersøgelsen er gennemført af Moos-
Bjerre og Lange blandt 669 studerende på korte, mellemlange og lange 
uddannelser. Denne undersøgelse blev første gang gennemført i 2014. 
 
Det er interessant, at undersøgelsen viser en markant udvikling mod 
mere digital læsning af digitale lærebøger, hvorimod den skønlitterære 

http://www.db.dk/files/20160413%20Referat%20FU.pdf
http://www.db.dk/FU20160413
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/
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fysiske præference er stabil. 
 
4 mio. til et projekt om Ensomhed og biblioteker  
Veluxfonden har valgt, at støtte Tænketankens projekt "Ældre ud af 
ensomhed med kultur” med en bevilling på kr. 3,95 mio. Fire 
folkebiblioteker og fire boligsociale områder fra hhv. Varde, København, 
Odense og Slagelse deltager i det tværgående projekt, der skal bryde 
ensomhed og øge livskvalitet hos ældre ensomme i boligsociale områder. 
Omdrejningspunktet er, hvordan kulturelle aktiviteter kan anvendes til at 
bryde ensomhed med folkebiblioteket som katalysator. Projektet vil i en 
designantropologisk ramme udvikle og formidle kulturelle aktiviteter, 
metoder og samarbejder i kampen mod ensomhed hos ældre. Projektets 
ambition er også at opnå og sprede ny viden og metoder til de faglige 
miljøer og skabe et øget fokus på ensomme ældre generelt. 
 
Tænketanken præsenterer poster på IFLA, august 
Tænketanken deltager på IFLA i Ohio med en posterpræsentation. 
Tænketanken har ansøgt DB’s fond om midler til dette og fået midler til 
rejse- og posteromkostninger. 
 
Se mere om Tænketanken http://fremtidensbiblioteker.dk/   

  
 Indstilling 

Sagen drøftes, og det drøftes hvordan DB kan deltage i de forskellige 
projekter. Bl.a. har udvalget ”Biblioteket indgangen til det digitale 
samfund” været ind over projekt Digitale Strategier for formtiden. Kan 
man styrke sådanne samarbejder.   

   
 Afgørelse 

Orienteringen taget til efterretning, samt opbakning til at DB i en periode 
køber projektbistand således, at der kan ansættes en heltidsprojektleder 
til VELUX projektet.  
 
FU ville gerne have tilsendt yderligere materialer om projekt Digitale 
strategier for Fremtiden. Den første kvalitative rapport bliver eftersendt, 
når den forligger i juli.  
Af dette link kan ses det første materiale med centrale biblioteksaktører 
og deres bud på fremtidens digitale bibliotek 
http://fremtidensbiblioteker.dk/temaer/det-digitale-bibliotek/  
 
 

3.  Bibliotekspolitisk Topmøde 2016 
Bilag: Evaluering vedhæftet - se alle oplæg fra Topmødet  

  
Sagsfremstilling 

 På mødet vil direktøren gennemgå evalueringen og orientere om 
regnskab, samt lægge op til debat om temaer og planlægning af næste 
års Topmøde i Slagelse den 30. og 31. marts 2017. 
 
Regnskabet for Horsens er endnu ikke helt færdigt, men vil blive forelagt 
på næste FU møde med henblik på at fastsætte de økonomiske rammer 
for 2017.  
 
 

http://fremtidensbiblioteker.dk/
http://fremtidensbiblioteker.dk/taenketankens-undersogelser/digitale-strategier/det-digitale-bibliotek-2/1092-2/
http://fremtidensbiblioteker.dk/taenketankens-undersogelser/digitale-strategier/det-digitale-bibliotek-2/1092-2/
http://fremtidensbiblioteker.dk/temaer/det-digitale-bibliotek/
http://www.db.dk/2016-tilbageblik
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 Indstilling 
Sagen drøftes, men henblik på anbefalinger til næste års Topmøde.  

   
 Afgørelse 

FU vil gerne involveres i at skabe og facilitere workshops på næste års 
Topmøde.  
 
Sekretariatet holder møde med repræsentanter fra Slagelse i den 
kommende uge, hvorefter der laves oplæg til program, som præsenteres 
på næste FU møde.  
 
Der skal være fokus på at skabe faglige – politiske diskussioner, med 
udgangspunkt i hvad biblioteket kan, som udfordrer rammerne i den 
realpolitiske dagsorden. Gerne med debat med kommuner, der ikke er 
medlem.  
 
  

4.  Biblioteksloven 
Bilag: Lovdebat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde, oplæg til lovdebat fra Paw 
Jensen. 

    
 Sagsfremstilling 

En særlig debat som FU og Repræsentantskabet ønskede at sætte til 
debat på ”Det Bibliotekspolitiske Topmøde” punktet omkring 
biblioteksloven, som også blev drøftet på Repræsentantskabsmødet.  
FOKUS: 
 

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. I denne proces inddrages internationale 
erfaringer som f.eks. den nye Norske Bibliotekslov, der lægger vægt på 
biblioteket som det lokale ”rum” for debat. Endvidere hvordan 
bibliotekernes ret til at udlåne materialer også når de bliver digitale, 
også fremover sikres. 
 
På Topmødet var der en livlig debat om emnet, som vi har lavet en kort 
opsamling fra – se vedhæftede. 
 
Efterfølgende har Paw Jensen også sendt en refleksion, som er 
vedhæftet. 
 
På mødet vil formanden lægge op til debat om loven og det videre forløb.  
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 Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på at vedtage oplæg til det videre forløb af 
debatten.  
 

 Afgørelse 
DB skal ikke på den korte bane entydigt arbejde for en lovændring, men 
skabe debat om, hvad det moderne bibliotek er, samt hvad det kan og 
skal udvikle sig til, og hvordan man i fremtiden skaber de lovmæssige 
rammer. Bl.a. for at skabe forudsætningerne for den fremtidige lovgivning 
og sikre de nødvendige ressourcer til en fortsat udvikling.  
 

  
  

5.  DB kampagne – 3 til overvejelse  
Bilag: Hvad er Dansk kampagne oplæg. Hvad er Dansk Priser.  
 

 Sagsfremstilling 
 #HvadErDansk 

Til Topmødet temasatte vi hvilken rolle DB og den mest besøgte 
kulturinstitution folkebiblioteket skal spille i at skabe en DanmarksKanon. 
Til Topmødet var udarbejdet oplæg og skabt en stand (kolonihave), hvor 
deltagerne kunne komme med idéer til, hvordan bibliotekerne kan spille 
ind. 
På alle stole lå postkort til deltagerne, hvor de havde mulighed for at spille 
ind med idéer til bibliotekernes fælles kampagne.  
Vi gentager kampagneformen på Folkemødet, hvor vi igen bruger 
postkort og postkasser, samt tager debat med kulturministeren.  
 
Endvidere laver vi en række lommefilm med de deltagere, vi har på 
scenen.  
 

 
1#HvadErDansk postkort 
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Vi regner med at udrulle en kampagne til alle folkebibliotekerne i løbet af 
august måned. Her temasætter vi, at bibliotekerne er Danmarks bedste 
forsamlingshus og den største arena for debat.  
 
#HvadErDansk – kampagnepakke til bibliotekerne. 
DB kampagne august til november 2016 
 
Danmarks Biblioteksforening inviterer bibliotekerne på banen i forbindelse 
med kulturminister Bertel Haarders DanmarksKanon. 
 
Mål:  
Synliggørelse af bibliotekerne som det fælles og åbne sted i 
lokalsamfundet. 
Og som sted for offentlig debat. 
 
Strategi:  
Invitation til alle borgere – borgere i alle aldre – 
om at give deres personlige bidrag til 
Danmarkskanonen. 
Kampagnen lanceres på Folkemødet lørdag den 
18. august.  
 
Første uge af august udsendes 
kampagnematerialerne til alle DB’s 
medlemskommuner.  
Indkomne postkort returneres til DB senest 
den ??, der afleverer dem til ministeren. 

Det får alle medlemskommuner – kampagnemateriale udsendes primo 
august: 

 5 plakater til opsætning i lokalområdet og på biblioteket 

 5 HvadErDansk postkasser  

 200 kampagnepostkort. 
 
Kolonihaven: 
HvadErDansk-haven kan lånes frit af medlemskommunernes biblioteker. 
Der betales kun for fragt. Opsætningsvejledning følger med. 
 
Fokus: 
Styrk og udbred: HvadErDansk. Vær med – og invitér jeres borgere med 
om bord. 
 
Direktøren kommer med oplæg om hvordan kampagnen kan udfoldes i 
løbet af efteråret.  
 
På mødet vil der være oplæg til pris og rammer for kampagner i 
forskellige størrelser. 
 
Det moderne folkebibliotek 
I forlængelse af #HvadErDansk kampagnen og debatten om 
biblioteksloven, drøftes idéer til at iværksætte kampagne, der viser de 
mange muligheder i det moderne folkebibliotek – en kampagne vi har set 
på europæisk plan med Library Change Life. Den viser betydningen for 

2 #HvadErDansk postkasser 

http://www.publiclibraries2020.eu/content/libraries-change-lives
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det enkelte menneske, for lokalsamfundet og for hele samfundet generelt. 
Både den politiske og kulturelle dannelse, samt den økonomiske effekt. 
  
En kampagne der kan skaleres og bruges nationalt og lokalt. En 
kampagne der kan bruges i forskellige sammenhænge og løbende tilføres 
forskellige elementer. 
 
På mødet kommer direktøren med oplæg til en proces, der kan bygges op 
om et eller flere konsulentfirmaer, og hvor der tilrettelægges en proces for 
FU til at planlægge elementerne i løbet af efteråret.  
 
Medlemshvervekampagne 
FU har flere gange drøftet hvervekampagner i forhold til kommunerne 
gennem opsøgende personlig kontakt i kommunerne. I det sidste år har 
fire nye kommuner meldt sig ind, så der har været en vis succes. Til 
gengæld er der en ret konstant nedgang i personlige medlemmer.  
  
I sekretariatet har vi i forlængelse af det talt om at skabe en kampagne 
rettet mod personlige medlemmer. 
  
Mål:  
Flere nye yngre medlemmer, studerende. 
Fokus på de nye ansættelsesgrupper. 
 
Strategi:  
Tilbud om uformelle engagerede netværk/mødesteder – hostet i stil med 
Tænketankens Next Generation netværk. 
Det får du: 
Danmarks Biblioteker, DB Topmøder, temamøder, indflydelse på 
bibliotekspolitikken, en ’egen platform’. 
 
Fokus: 
Kommunikation og formidling, Fundraising i praksis, ’Hvad er det 
moderne bibliotek – ifølge dig!?’ 
 
I forbindelse med formidling, arbejder sekretariatet med at skabe et nyt 
NYHEDSBREV – der hver uge formidler aktueller nyheder fra 
biblioteksverdenen og politiske budskaber.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes, og det afgøres om der skal holdes et temamøde med 
oplæg fra eksterne parter om fremtidige kampagner, samt hvilke 
økonomiske og tidsmæssige rammer der skal arbejdes inden for.  
 

 Afgørelse 
Der bevilges kr. 100.000 til en fortsættelse af #HvadErDansk – finansieret 
af kassebeholdningen ud fra den skitserede kampagneplan. 
 
I efteråret arbejdes på at skabe en national kampagne, der fortæller 
historien om det moderne bibliotek og hvad det kan, målrettet alle 
borgere. Kampagner der kan fokusere på forskellige målgrupper, med 
forskellige temaer.  
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På næste møde sættes det på som tema, hvordan skaber vi en fælles 
national kampagne. Vi inviterer firmaet som har lavet #HvadErDansk  
 
Der inviteres et eller to konsulentfirmaer til at komme med oplæg. 
 
Der skabes en medlemshvervekampagne for at få flere personlige 
medlemmer blandt bibliotekspersonalet.  Ex. ”Meld dig ind og kom til det 
bibliotekspolitiske topmøde til ½ pris, hvor der arbejdes med forskellige 
elementer, som kan friste til at blive medlem.  
 
Der arbejdes videre med at skabe nogle faglige netværk, som DB tager 
initiativ til a la de skitserede i dagsordenen. Kirsten Boelt og direktøren 
arbejder med de forskellige elementer. 
 

  
6.  Folkemøde 

Bilag: Bibzonen på Folkemøde 2016 
  

 Sagsfremstilling 
 Danmarks Biblioteksforening har koordineret bibliotekernes event i 

Bibzonen på Folkemødet. Det kan du se mere om her 
 
Bibzonen danner rammen om diskussionen om bibliotekernes forhold til 
emner som digitalisering, public service, læring og demokrati. 
BibZonen er igen i 2016 aktiv på Folkemødet på Bornholm.  
BibZonen arrangerer en række events lørdag den 18. juni i Kulturens Telt 
Se alle events her på hjemmesiden, på BibZonens Facebookside 
eller download oversigten her. 
 
Under det fælles navn BibZonen samarbejder Danmarks 
Biblioteksforening med Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, 
Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet 
om Bibzonen, hver organisation bidrager med 30.000 kr. Men hjælp fra 
Tænketanken.  
 
Denne helsides annonce med oversigt kan ses i JP folkemødeavis. 

http://www.db.dk/BibZonen
http://www.db.dk/BibZonen
http://www.db.dk/arrang%C3%B8r/bibzonen-p%C3%A5-folkem%C3%B8de-2016
https://www.facebook.com/bibzonen/
http://www.db.dk/files/Bibzonens%20events%20p%C3%A5%20FM16.pdf


 

 

Danmarks Biblioteksforening • The Danish Library Association  
 Vartov • Farvergade 27D, 2. sal •  1463 København K •  tlf +45 3325 0935 •  db@db.dk •  www.db.dk 

 
FU mødet afholdes dagen efter Folkemødet er slut, så der vil være en 
frisk afrapportering fra deltagerne på mødet.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Orienteringen taget til efterretning. FU opfordrer til at der arbejdes på en 
plan for en deltagelse, hvor arrangementer i bibzonen skabes i 
samarbejde med de andre biblioteksaktører. Der skal også arbejdes på 
rammerne i forhold til om kulturens telt er det rigtige sted, eller der kan 
findes andre alternativer inden for samme økonomiske rammer.  
Dog skal der skabes en anden organisering, således at arbejdet også 
fordeles mellem deltagerne. 
Samtidig skal der arbejdes på, at DB og vores kompetencepersoner 
deltager i debatter hos andre.  
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FU vil gerne have en model, hvor alle kan deltage, og der holdes FU 
møde på Bornholm. Dette vil kræve, at der findes boliger, så FU kan bo 
samlet, hvilket kan betyde at man kan komme til at bo 20-30 km fra 
Allinge. Sekretariatet afsøger mulighederne og udsender mail til FU, om 
hvem der kan deltage.  
 
Der laves oplæg til kommende FU møde om form og indhold, inden der 
entreres med Folkemødet.  
 
 
 
 

7.  Budgetdrøftelse 
Virksomhedsplan 2016 og Budget 2016  
 

 Sagsfremstilling 
 Med udgangspunkt i de planlagte aktiviteter og årets virksomhedsplan, vil 

direktøren lægge op til en første budgetdrøftelse af prioriteringerne for 
2017 med henblik på at lave et egentlig budgetudkast til FU mødet i 
september.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på at prioriterer næste års økonomiske 
rammer.  
 

 Afgørelse 
Der blev orienteret om regnskabsstatus, hvor der forventes et mere 
positivt regnskabsresultat, end det budgetterede underskud på kr. 
250.000 grundet flere medlemmer og støre indtægt i renter og afkast. 
 
I budget 2017 blev det besluttet, at søge at indarbejde midler til 
kampagner på kr. 100-200.000 inden for drift rammen, evt. i en periode 
finansieret af formuen, som gerne må nedbringes til et niveau af ½ års 
drift.  
 
Det blev besluttet, at direktøren bemyndiges til at ansætte en 
studentermedarbejder som deles med Tænketanken, hvilket beløber sig 
til maksimalt kr. 25.0000 i år og forventes at kunne holdes inden for 
budgettet. I næste års budget indarbejdes der 1-2 studentermedhjælpere. 
 
Yderligere besluttedes det at købe projektledelse af Tænketanken ca. 10 
timer pr uge, sådan at de kan ansætte en fuldtids medarbejder, der i 25-
30 timer pr. uge er leder af deres store Veluxfondsprojekt. Ansættelsen 
finder sted fra september/oktober i 14 måneder. Der skal tages højde for 
dette i næste års budget.  
 
 
 
 
 
 

  
  

http://www.db.dk/files/Virksomhedsplan_2016_DB_3korrektur.pdf#overlay-context=REP20151127
http://www.db.dk/files/Budgetudkast%202016.pdf#overlay-context=REP20151127


 

 

Danmarks Biblioteksforening • The Danish Library Association  
 Vartov • Farvergade 27D, 2. sal •  1463 København K •  tlf +45 3325 0935 •  db@db.dk •  www.db.dk 

8.  Internationalt 
  
  a. EBLIDA 

Bilag: EBLIDA web  
 

 Sagsfremstilling 
 Steen B. Andersen vil på mødet kort orienterer om deres årsmøde og 

situationen omkring EU kommissionernes udspil om copyright. 
 
Samt planerne for næste års EBLIDA konference som afholdes i Aarhus 
den 3. og 4. maj. 
 

 Indstilling 
Sagens drøftes med henblik på fremtidige politiske tiltag både i forhold til 
EU, folketing og ministerium. Samt planlægningen af konferencen i 
Aarhus. 
 
 

 Afgørelse 
Der blev kort orienteret om dom fra Belgien om sidestillingen af fysiske og 
digitale materialer i forhold til bibliotekers ret til at købe og udlåne. Når 
den endelige domsudskrift foreligger bliver FU orienteret.  
 

b. IFLA 
Bilag: IFLA web   
 
Sagsfremstilling  
Der er den årlige IFLA kongres 13.-19. august 2016, Columbus, Ohio – se 
www.IFLA.org vi tjekker op på temaer og aktiviteter, samt hvem der 
deltager.  

  

  

 Indstilling 
 

 Afgørelse 
Der blev kort orienteret om årets IFLA konference. Fra FU deltager: Inge, 
Kirsten, Steen og Hanne. Fra sekretariatet deltager Hellen og Michel.  
 
 

11. Planlagte aktiviteter i efteråret 

• 12.-14. juni: DB arrangerer debatarrangementer på Folkemødet i samarbejde med en række biblioteker 

og organisationer 

• 13.-19. august: DB deltager aktivt i IFLA konference og støtte dansk oplæg eller udstillings poster i 

samarbejde med ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker” eller andre 

• 20.-22. august: Kulturmødet på Mors – DB laver debat i samarbejde med en række biblioteker og 

organisationer. 

• 20. september: Klassiker2016. DB arrangerer med Klassikerkomitéen udpegning af årets danske 

klassiker + afholder åbning 
• 11.-13. november: BogForum. Koordinerer Danmarks Biblioteker-standen i samarbejde med lokale 
biblioteker og sponsorer  

  
 
 
 

http://www.eblida.org/
http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/
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EVT. 
 

 Kommende møder: 
 
TID: Fredag den 16. september 2016, kl. 12-16.  
MØDESTED: DOKK1, Aarhus. 
Hvis I har punkter, I ønsker på dagsordenen, vil jeg gerne have dem 
senest fredag den 2/9. 

TID: Fredag den 28. oktober 2016, kl. 12-16.  
MØDESTED: Vartov, København. 
Hvis I har punkter, I ønsker på dagsordenen, vil jeg gerne have dem 
senest fredag den 14/10. 
 
Vi har planlagt, at holde repræsentantskabsmøde den 18. november i 
BØRNENES HOVEDSTAD, hvor de netop har åbnet et nyt bibliotek.  
Det ligger i Billund, og her vil Billund kommune og bibliotek gerne byde os 
velkommen, og direktøren Mette Højborg, fra Børnenes Hovedstad, vil 
komme og fortælle om det offentlige private samarbejde, som er 
grobunden for en aktiv vækst og bosætningsstrategi understøttet af 
LEGO. 
 
Vi vil derfor foreslå, at vi holder et forretningsudvalgsmøde den 17. 
november i Billund med mødestart kl. 16.30, efterfølgende middag og 
overnatning. 

 
 

Med venlig hilsen 
  
  

Steen B. Andersen  Michel Steen-Hansen 
Formand   Direktør 


