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Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 
 

16.09.17 
 
TID: Fredag den 6. oktober kl. 10.30 – 14.30. 
 
MØDESTED: ENIGMA museum lige ved Parken, Øster Alle 1, 2100 København Ø. 
Museet ligger tæt ved Nordhavn station og Østerport station, hvorfra der går busser.  
 
 
REFERAT 
 
Dagsorden: 
 
 

1.    Valg af dirigent  
 

 Sagsfremstilling 
 Forslag: Næstformand Hanne Pigonska. 

 
 Indstilling 

Hanne Pigonska indstillet. 
   
 Afgørelse 

Hanne Pigonska blev valgt.  
Dirigenten konstaterede, at der var 27 stemmeberettigede til stede, de fremmødte 
gav opbakning til, at referatet udsendes til hele Repræsentantskabets endelige 
godkendelse.  
Hvis ikke du kan godkende det fremsendte referat, skal du sende en mail med dine 
bemærkninger til jfv@db.dk senest den 24. oktober 2017. 
 

2.    Formandens Beretning 
 

 Sagsfremstilling 
 Formanden orienterer om årets arbejde, resultater og de planlagte aktiviteter.  

 
Formanden vil lægge op til en politisk drøftelse af den seneste udvikling indenfor 
kultur- og bibliotekssektoren.  
 
I sommerens løb har der været en del debat om bibliotekernes udvikling. Særligt i 
Politiken som har haft en hel forside om det moderne bibliotek og en del artikler om 
udviklingen, samt en del kritiske indlæg. Se mere her 
 
Formanden har skrevet om det i sin leder Lad os fortælle, hvorfor bibliotekerne 
stortrives 
 
En udløber af sommerens debat var at Kulturministeren sagde til Politiken: 

”Biblioteksundersøgelse på vej 
Kulturminister Mette Bock (LA) skriver i en mail til Politiken, at »digitaliseringen 
og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke 
biblioteker på«. 

mailto:jfv@db.dk
http://politiken.dk/kultur/art6033239/Vi-g%C3%A5r-oftere-p%C3%A5-biblioteket-men-ikke-for-at-l%C3%A5ne-b%C3%B8ger-og-musik
http://www.db.dk/artikel/lad-os-fort%C3%A6lle-hvorfor-bibliotekerne-stortrives
http://www.db.dk/artikel/lad-os-fort%C3%A6lle-hvorfor-bibliotekerne-stortrives
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Derfor vil hun i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag, blandt andet for 
at »afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende«.” 
Se mere her  

 
Det var også et af emnerne for DB debat på Kulturmødet, hvor Kulturministeren 
udtrykte at bibliotekerne og loven skulle ”trykprøves” i foråret for at vurdere om 
loven skulle revideres i forhold til de mange nye opgaver som bibliotekerne løste. 
 
I skrivende stund, kender vi ikke indholdet i Kulturministerens initiativ, men har hilst 
det velkomment, da det jo er en debat som DB selv satte i gang på topmødet i 2015 
under temaet: 
 

Er strategien og lovgivningen klar? 
Danmarks Biblioteksforening lægger op til debat. 
Biblioteket former byer og mennesker, og de danner biblioteker. Det 
moderne bibliotek er en aktiv medspiller i kommunen, men er rammerne 
gode nok? 
 

Det tema er beskrevet i detaljen her og var den direkte årsag til at DB igangsatte 
idéen om at skabe en tilbagevendende kampagne, som sætter fokus på det 
moderne bibliotek og dets mange opgaver ude i kommunerne. Det er nemlig helt 
centralt for de danske folkebiblioteker, at de er udformet af de enkelte kommuner, 
som også står for stort set hele finansieringen.   
 
Formanden lægger op til debat om, hvordan DB kan spille med og få indflydelse i 
processen. Et emne som også er centralt i bibliotekssamarbejdet i 
Biblioteksparaplyen, som har besluttet at intensivere arbejdet om netop 
kulturministerens initiativ. 
 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 

   
 Afgørelse 

Sagen blev drøftet, med en klar opfordring til at gå aktivt og konstruktivt ind i 
debatten om ny lov. Specielt i forhold til at forberede oplægget og emnerne til en 
lovdebat, blev betonen, herunder oplæg om det hensigtsmæssige i brugerbetaling, 
samt faren ved at skabe for snævre rammer for biblioteksdriften, da det kan 
forhindre kommunerne i at bruge potentialet i deres lokale biblioteker.  
 

  

3.  Virksomhedsplan og oplæg til National Kampagne. 
Bilag: Pressekit, tidsplan og generelle anbefalinger. 
 

    
 Sagsfremstilling 

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i april 2016 blev Strategi2020  
præsenteret og på den baggrund er sidenhen udarbejdet virksomhedsplan. Til grund 
for strategien lå en længere proces, hvor FU og Repræsentantskabet havde afholdt 
strategiseminar, hvor de fremtidige indsatsområder blev udviklet og formuleret.  

http://www.db.dk/artikel/kulturminister-mette-bock-analyse-af-bibliotekernes-rolle-i-2018
http://www.db.dk/beretning2015/formandenharordet
http://www.db.dk/files/Strategi_2020_DB_web_0.pdf
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FU anbefaler at der i år ikke laves en ny virksomhedsplan, men der arbejdes videre 
efter den nugældende på grund af det forestående valg.  
 
Således lægges der op til, at det nyvalgte repræsentantskab og forretningsudvalg  
skal skabe en ny virksomhedsplan i forbindelse med at man iværksætter arbejdet med 
at skabe en ny fælles vision. 
 
FU foreslår at der planlægges strategiseminar for det nyvalgte FU i foråret 2018, som 
kan skabe grundlaget for oplæg til repræsentantskabet i efteråret 2018.  
 
I stedet sættes fokus på den aktuelle kampagne.  
 
 
Demokrati uge 41 #dkbib 
I den indeværende Virksomhedsplan 2017 er der et helt specielt fokus på at 
skabe en kontinuerlig fælles nationale kampagne om de moderne biblioteker og 
deres rolle for samfundets udvikling.  
En ny indsats som under repræsentantskabets vedtagelse skal danne rammen for 
en fælles national kampagne, hvor alle biblioteker og kommuner får mulighed for 
at deltage på det niveau de ønsker. I 2017 skal kampagneaktiviteterne kulminere 
frem mod kommunevalget i november. 
 
Kampagnen skal ses i forlængelse af sidste års debat om behovet for en ny 
bibliotekslov, hvor der i virksomhedsplanen lægges op til, at der forud for et 
egentlig forslag om at ændre biblioteksloven skal arbejdes mere målrettet med 
at skabe politisk og folkelig forståelse for ”det moderne bibliotek” og dets 
potentialer f.eks. i kampagneform.  
 
Kampagnen løber af stablen i uge 41, og man kan se mere om konceptet på 
www.Danmarksbiblioteker.dk samt på facebook.com/DanmarksBiblioteker og 
under hastag #dkbib på diverse sociale medier, hvor aktiviteterne vil stige og 
blive koordineret i tiden op til uge 41. Repræsentantskabet opfordres også til at 
tage del i de mange delinger.  

http://www.danmarksbiblioteker.dk/
file://///192.168.20.2/DB_Data/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Organisation/Repræsentantskabet/Rep%202017%20møder/20171006/facebook.com/DanmarksBiblioteker
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Der er 91 kommuner som deltager, og alle har udpeget en lokal ambassadør fra 
biblioteket. Der har været afholdt to nationale seminarer som har skabt 
rammerne, og der er udviklet en masse ideer som kan ses på idebanken 
 
Der skabes en detaljeret tidsplan for hvornår vi deler hvilke elementer i hele 
landet. 
 
DB har lavet et fælles pressekit til de lokale biblioteker, som kan danner rammen 
og indledning til formidlingen af alle de lokale aktiviteter der sprudler ude på 
bibliotekerne.  
 
Formand og sekretariat arbejder også målrettet på kronikker, artikler og 
debatindlæg som søges bragt i div. nationale og regionale aviser op til uge 41. 
 

http://danmarksbiblioteker.dk/idebank/
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Et andet bærende element i kampagnen er den film der blev optaget på 
Folkemødet med folk og kendisser, om hvad de synes et demokrati er.  
Vi håber at kunne lave en forpremiere på filmen på mødet  
 
Filmen bliver lavet i forskellige udgaver, hvor nogle vil være 
små sjove film, som kan deles af os alle og sættes i anden 
kontekst. F.eks. også bruges sammen med lokale film eller 
foto af borgmester og andre politikere.  
 
Idéen er at vi alle deler dem samtidig på alle de sociale 
medier efter en fælles plan. Lokalt laver man lokal 
pressedækning af de forskellige initiativer, hvor DB så 
følger op med forsøg på landsdækkende pressedækning 
 
Det initiativ DB startede omkring ”sådan spotter du Fake 
News” på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 med 
plakaten, er blevet en succes. Derfor har vi udvidet 
konceptet, så det ud over plakat, også omfatter små 
delbare film og bogmærker, sådan at det også kan bruges i 
uge 41. Se mere på www.spotfakenews.dk.  
 
DB har før sommerferien produceret 20.000 bogmærker 
med guiden ”Sådan spotter du Fake News” som sammen 
med Lea Korsgaard lille bog med titlen ”Den der råber lyver 
- Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder” er udsendt 
til alle medlemskommuner. I første omgang blev udsendt 
10.000 bøger.  
 
Interessen var så stor, at DB også eftersommerferien har 
udsendt yderligere 10.000 bøger og 20.000 bogmærker. 
Bøgerne og udsendelsen af dem er finansieret af 
Trygfonden. Vi har også sørget for, at der er udsendt to 
klassesæt af bogen til alle ungdomsuddannelser, sammen 
med et par hundrede bogmærker, og et følgebrev om at 
bruge biblioteket, og mulighed for at købe plakater. 
 
På mødes lægges op til debat om kampagnen og ideer til hvordan vi alle kan 
deltage, og få den til at flyve frem til kommunevalget 21. november.  
 

 

  
 Indstilling 

Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Der var bred opbakning til kampagnens form, og der blev udtrykt lyst til at tage aktiv 
del. På næste møde vil der blive evalueret på processen, med henblik på 
udformning af en fremtidige kampagne i uge 41 i 2018. 
 

4.  Budget 2018  
Bilag: Budgetoplæg 2018, Kontingentsatser 2018 

http://www.spotfakenews.dk/
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 Sagsfremstilling  
DB har igennem den indeværende valgperiode lavet store administrative 
besparelser og omstruktureret sekretariats betjening og den regionale struktur.  
 
Dette har været betinget af kontingentnedsættelser af flere omgange, samt en 
periode med færre medlemmer. En udvikling som nu er vendt og man oplever et 
rimeligt stabilt antal medlemskommuner, dog med en nedgang i antallet af 
personlige medlemmer.  
 
Sekretariatet er over en årrække besparet med omkring 1 mio. kr., primært på 
personale, så det i dag består af en sekretær, en informationskonsulent, en 
chefredaktør/konsulent og en direktør. 
 
Danmarks Biblioteksforening er således trimmet og omlagt til en mere 
projektorienteret organisation, hvor de projekter der ligger ud over den politiske 
betjening og daglige drift, finansieres af ekstern støtte.  
Det er også baggrunden for, at der i 2017 er iværksat en større fælles national 
kampagne, samt at DB er hovedpartner i Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
For to år siden besluttede DB at forlænge støtten i to år frem til oktober 2017. FU indstiller at 
man forsat yder 250.000 kr. i støtte til Tænketanken, hvilket er indarbejdet i budget 2018. 
Se mere om Tænketanken på www.fremtidensbiblioteker.dk  
 
Danmarks Biblioteksforening har siden 2015 ydet omkring 250.000 kr. årligt i direkte støtte til 
Tænketanken og lagt lokaler til Tænketankens personale, som for tiden tæller tre personer. 
 
I de forgangne to år har der været stor aktivitet i Tænketanken og en del større eksternt 
finansierede projekter, så omsætningen i alt har oversteget 6 mio. kr.  Se medsendte notat.  
 
Dog står det klart at en sådan Tænketank ikke kan køre uden en fast basisfinansiering, hvilket 
der har vist sig en forståelse for i biblioteksverdenen.  
 
Således er der pt. 26 folkebiblioteker, der har givet tilsagn om at være betalende medlemmer i 
den kommende periode på to år, samt 8 der forventes at gå med. Der forventes også at være 
flere større forskningsbiblioteker, der vil melde sig ind som betalende medlemmer, hvor det 
hidtil kun har været deres medlemsorganisation DFFU der har været med. Endvidere er tilsagn 
fra tre kommercielle sponsorer og forhandling med et par stykker mere.  
 
Det betyder at der under forudsætning af støtte fra DB nu er tilsagn om 741.000 kr. af de 
854.000 kr. der skal til for at sikre Tænketankens basisdrift. Det vurderes at den nødvendige 
støtte opnås inden åres udgang fra deltagende medlemmer og partnere. Endvidere vil der i 
fremtidige projekter blive indregnet administrationsomkostninger som støtte til basisdriften. 
 
Hovedpartnerne i Tænketanken er ud over DB, Bibliotekarforbundet (BF), Danske Fag-, 
Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), Det informationsvidenskabelige 
Akademi/Københavns Universitet (IVA) og Bibliotekschefforeningen (BCF) som alle har givet 
tilsagn.  
 
 
 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/
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Indtægter 
På mødes vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse, samt oplægget 
til budget 2018, der i store træk tager udgangspunkt i budget 2017.  
 
Der er i 2018 kun afsat 200.000 kr. til national kampagne (mod 400.000 kr. i 2017) 
samt flere midler til repræsentantskab, hvilket skyldes de forestående 
valghandlinger og et ekstra konstituerende repræsentantskabsmøde.  
Udgifter til valg: 125.000 kr.  
 
Indtægterne er på 8.551.000 kr. som er 300.000 højere end 2017. 
Kontingenterne er 30.000 kr. højere end sidste år, hvilket skyldes den af KL 
anbefalede fremskrivning på 2,1 %. DB fik i december 2016 en udmeldelse fra 
Svendborg i forbindelse med at deres Økonomiudvalg udmøntede budgettet, hvilket 
skete uden dialog med DB og Bibliotek, så det er blot taget til efterretning og har 
effekt fra 2018.  
 
Den resterende indtægtsfremgang skyldes primært forventede øgende indtægter på 
aktiviteter og konferencer, som stort set modsvares af udgifter til samme.   
 
Udgifter 
Politiske udvalg er på 1.204.000 kr. som er godt 100.000 kr. mere end 2017 budget. 
Dette skyldes en stigning i bestyrelseshonorar med 84.000 kr. hvilket skyldes den 
regulering af honorar til formand og næstformand, som FU vedtog i juni 2017, som 
konsekvens af repræsentantskabets tidligere beslutning om at honorar til formand 
skal følge honorar til kulturudvalgsformand i en mellemstor kommune ex. Silkeborg, 
hvilket ikke var blevet indreguleret i denne valgperiode. FU har også fastsat nye 
regler for tabt arbejdsfortjeneste, men forventer ikke en stigning i udgiftspresset i 
2018. Dog skal man være opmærksom på det fremover, da kommunerne ikke alle 
steder dækker politikernes udgifter i forbindelse med deltagelse i DB-møder. 
Endvidere er der i 2018 afsat midler til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og 
valghandling.  
 
Personaleomkostningerne er på 3.342.000 kr. hvilket er 103.000 kr. over 2017-
budgettet. Det skyldes overenskomstmæssige lønstigninger, samt at der ikke har 
været forhandlet yderligere lønstigninger i en 5-årig periode.  
 
Det resulterer i, at der budgetteres med et underskud på 588.000 kr. hvilket 
vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 8 mio. kr. samt at der de 
seneste år har været pæne positive regnskabsresultater.  
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 Indstilling 

FU indstiller budget til Repræsentantskabets endelige vedtagelse.   
   
 Afgørelse 
 Indstillingen tiltrådt, med bemærkning om at de ændrede forudsætninger indregnes 

og finansieres af kassebeholdningen. 
 
Siden FU’s indstilling (i september) er der sket den forandring i forudsætningen, én 
kommune (Næstved) har meldt sig ud, og én (Guldborgsund) har meldt sig ind. 
Konsekvensen er, at der i 2018 vil blive et yderligere underskud på 50.000 kr.  

  
5.  Valg, organisering og DB konstituering 

Bilag: db.dk/organisation  
 

 Sagsfremstilling 
 Danmarks Biblioteksforenings styrende organer har en 4-årig valgperiode, som 

følger kommunevalgene. 
 
Det betyder at der efter kommunevalget den 21. november er nyvalg til Danmarks 
Biblioteksforenings repræsentantskab, forretningsudvalg, andre udvalg og 
repræsentationer.  
 
I praksis vil de nuværende udvalg fungere frem til Topmødet 12. og 13. april 2018, 
hvor der vil blive afholdt generalforsamling. På generalforsamlingen vælges 
formand, samt en politisk og en faglig næstformand.  
 
I januar måned i året efter et kommunalvalg indkalder Danmarks Biblioteksforening 
til et valgmøde i de regioner, hvor der ikke er dannet regionale biblioteksforeninger 
(i regioner hvor der er en forening sørger de for det). Mødets deltagere er 
medlemmerne af valggruppe A i medlemskommunerne i regionen for den 
kommunale valgperiode. På dette møde skal de vælge 5 repræsentanter og 5 
suppleanter.  
 
Når valget er foretaget ajourføres mandatfordelingen af Forretningsudvalget efter 
d’Hondts metode med maksimalt 10 tillægsmandater 
 
Fagfolkene i gruppe B holder urafstemning om de 17 pladser, de skal vælge til 
repræsentantskabet.   
 
Som konsekvens af disse valg indkaldes til et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde efter Topmødet, hvor man konstituerer sig og vælger 
repræsentanter til udvalg.  
 
I denne periode har DB tre stående udvalg med 9 medlemmer i hver. 
 
» Kulturelt udvalg 
» Bibliotekerne - indgangen til læring 
» Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund 
 

http://www.db.dk/organisation
http://www.db.dk/kulturelt-udvalg
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-l%C3%A6ring
http://www.db.dk/bibliotekerne-indgangen-til-det-digitale-samfund


 

 

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

Disse udvalg er ikke vedtægtsbestemt, så det står repræsentantskabet frit for, 
hvordan den fremtidige struktur skal se ud. 
 
På mødet lægges op til en gennemgang af proceduren, samt en drøftelse og gode 
idéer til valgmøderne i regionerne og hvordan vi skaber opmærksomhed om det 
blandt fagfolk og nyvalgte politikere.  
 
Det foreslås også at man afviger proceduren (og vedtægten) og forlænger processen 
for afholdelse af valgmøder i regionerne, således at der også kan afholdes møder i 
uge 6, som er første uge af februar. Dette for at få længere tid til at skabe 
opmærksomhed blandt de nyvalgte politikere om arrangementet.  
 

 Indstilling  
 Sagen drøftes og der gives accept til at valgmødes også kan lægges i uge 6.  

 
  

6.  Indkomne forslag 
 

 Sagsfremstilling 
 Der var ingen indkomne forslag. 

 
  

7. E Evt. 
 

 Næste møde 
Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 12. april 2018 kl. 12.00 – 13.00, 
hvor årsregnskab 2017 skal behandles. 
 
Der er Bibliotekspolitisk Topmøde den 12. – 13. april 2018 i Herning Kongrescenter. 
 
 
 

  
  
  
  

Med venlig hilsen 
  
  

Steen B. Andersen  Michel Steen-Hansen 
Formand   Direktør 


