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Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg 
 
 
Forretningsudvalgsmøde  
 
TID: fredag den 27/10, kl. 11.30-15.30 
STED: DOKK1 i Aarhus, i lokale M2.8. 
Det er bag glasvæggen i administrationen, så vi mødes i receptionen kl. 11:25.  
Ellers kan Michel kontaktes på 4030 5230. 
 

REFERAT 
 
Deltagere: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Lars Bornæs, Inge Dines, Martin Lundsgaard-
Leth, Hans Skou, Referent: Michel Steen-Hansen. 
 
Afbud: Claus Højrup, Paw Ø. Jensen, John Larsen, Hanne Pigonska. 
 
 

Dagsorden: 
 

1.    Godkendelse af referat 
 

 Sagsfremstilling 
Godkendelse af referat af forretningsudvalgsmøde den 08-09-2017. 
 
Se dagsorden, referat og bilag på db.dk/FU20170908  
 

 

 
 

 Indstilling 
Godkendes. 

   
 Afgørelse 

Tiltrådt. 
 

2.  Topmøde 2018 
 

 Sagsfremstilling 

 Kulturministeren har meddelt, at hun gerne vil komme og indlede Topmøde 
2018 den 12. april i MCH Herning. 
 
Vi har fået bekræftet deltagelsen i mail med følgende tekst.  
Ministerens tale vil handle om: (folke-)biblioteksområdet - som har ambitioner om 
at folde bibliotekernes virkefelt ud til en større del af kulturområdet.  
 
Derfor vil det være naturligt, at vi tager udgangspunkt i den lovdebat, som 
ministeren har udtalt hun vi påbegynde i foråret, og som også er på 
dagsordenens næste punkt. 
 
Derfor arbejdes p.t. med et topmødeprogram, hvis tema bliver bibliotekslov 
ud fra den debat DB selv har iværksat de sidste par år, samt det oplæg der 
kommer fra ministeren.  
 
Hun vil gerne indlede med en 15 minutters tale, og derefter indgå i debat.  

http://www.db.dk/FU20170908
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Et set-up kunne være: 
 
Debat med Kulturministeren: Hvad skal vi med de kommunale biblioteker? 

 
 

Lars Krarup, borgmester Herning 
Steen B. Andersen, kulturudvalgsformand i Aarhus 

 
2 folketingsmedlemmer f.eks. 

Britt Bager, Venstre alternativt Alex Ahrendtsen DF.  
Mogens Jensen Soc.dem. 

 
Herning Bibliotekerne er særdeles aktive i programlægningen, og DB 
koordinerer hele tiden med dem. Programlægningen foregår i en agil proces, 
hvor vi hele tiden tilpasser programmet efter hvad der er muligt, og hvilke 
udefrakommende faktorer der spiller ind.  
 
Men der er behov for, at FU kommer med deres input til hvordan det endelige 
program udformes.  
 
Som bilag vedlægges arbejdsprogrammet. På mødet lægges op til en debat 
om hvilke temaer der skal arbejdes med, samt hvilke debattører, 
oplægsholdere og politikere vi ønsker skal programlægges i en lovdebat, 
sådan at vi får både en national, lokal, politisk og faglig vinkel på debatten, 
samt at der er plads til Herningområdet bliver tydeligt i programmet.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes, og programmet tilrettes efter FUs indstilling. 
 

 Afgørelse 

 Sagen drøftet med opbakning til det forelagte program og debatten med 
kulturministeren, samt 5x5 debatten på dag to, hvor det blev foreslået at tage 
Realdania i overvejelse. Det blev besluttet, at man skal arbejde på at få 
finansminister Kristian Jensen til at afslutte topmødet med et indlæg om demokrati 
og fællesskab. Direktøren, laver oplæg og Hans Skov tager kontakt.  
 

3.    Debat om bibliotekslov 
Bilag: Nutidens og fremtidens bibliotek er mere end et hus med bøger i 

  
Sagsfremstilling 

 Som drøftet på repræsentantskabsmødet har der i sommerens løb 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  
 
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«. 
 

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
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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 DBs 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.   
 
Det er også en vigtig del af kommunikationen fra DB i forhold til Kampagnen i uge 
41, som behandles under næste punkt, da hele set-up’et for kampagnen bygger 
på at italesætte det moderne bibliotek, i forbindelse med en bibliotekslovsdebat.  
 
I forbindelse med kampagneugen har formanden har haft en del indlæg i diverse 
dagblade. 
 
F.eks. Frederiksborg Amtsavis: Hvis flere skal læse, skal vi lære af bibliotekerne 

http://www.db.dk/artikel/kulturminister-mette-bock-analyse-af-bibliotekernes-rolle-i-2018
http://www.db.dk/beretning2015/formandenharordet
https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening/photos/a.159716224052944.38399.159623034062263/1723796847644866/?type=3&theater
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I uge 43 vil Politiken også offentliggøre formandens kronik ”Nutidens og 
fremtidens bibliotek er mere end et hus med bøger i” (se bilag). 
 
Biblioteksparaplyen har sat lovdebat på som tema på deres kommende møder, og 
har bedt Tænketanken Fremtidens Biblioteker om at facilitere en proces, der kan 
danne optakt til en lovdebat. 
 
Danmarks Biblioteksforening har yderligere været i kontakt med et par af de 
større konsulenthuse, for at få forskellige bud på, hvordan man kunne skabe den 
optimale optakt til en debat om det morderne folkebibliotek, og hvordan rammer 
og bibliotekslov kan udformes. 
 
Direktøren vil på mødet kommet med oplæg til en sådan proces. 
 
Det bør i den forbindelse overvejes at sætte yderligere 100.000 kr. af til tiltag i 
foråret, som kan være debatskabende som optakt til ministerens initiativ.  
 
Man kunne også forestille sig DB som initiativtager til at samle alle de kommunale 
kulturudvalgsformænd til debat evt. i et årligt tilbagevendearrangement. Eller 
andre initiativer, der aktiverer den kommunale del af kulturen. 
 
 
 

http://www.db.dk/Biblioteksparaplyen
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 Indstilling 
Sagen drøftes, og det afgøres om der skal entreres med ekstern konsulent, og om 
der skal afsættes en ramme på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til 
aktiviteterne.  

   
 Afgørelse 

Sagen drøftet. Det blev besluttet, at afsætte en ramme på 100.000 kr. som 
foreslået i indstillingen.  
 

  

4.  Evaluering af National Kampagne 
 

   Sagsfremstilling 
 Kampagnens udgangspunkt var som tidligere nævnt den kommende debat 

om en ny bibliotekslov, hvor der i virksomhedsplanen var blevet lagt op til, 
at der forud for et egentlig forslag om at ændre biblioteksloven skulle 
arbejdes mere målrettet med at skabe politisk og folkelig forståelse for ”det 
moderne bibliotek” og dets potentialer f.eks. i kampagneform.  
 
På mødet indleder vi med at direktøren gennemgår en række nedslag i 
kampagnen, samt de enkelte bibliotekers aktiviteter, samt DB’s målinger 
på den virale og pressemæssige rækkevidde.  
 
Kampagnen løb af stablen i uge 41, og man kan se mere om konceptet på 
www.Danmarksbiblioteker.dk samt på facebook.com/DanmarksBiblioteker 
og under hashtagget #dkbib på diverse sociale medier.  
 
Der var 91 kommuner som deltog, og alle havde udpeget en lokal 
ambassadør fra biblioteket. Der har været afholdt to nationale seminarer 
som har skabt rammerne, og der er udviklet en masse idéer som kan ses 
på idebanken 
 
DB lavede et fælles pressekit til de lokale biblioteker, som kunne danne 
rammen og indledning til formidlingen af alle de lokale aktiviteter, der 
sprudler ude på bibliotekerne.  

http://www.danmarksbiblioteker.dk/
file://///192.168.20.2/DB_Data/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Organisation/Repræsentantskabet/Rep%202017%20møder/20171006/facebook.com/DanmarksBiblioteker
http://danmarksbiblioteker.dk/idebank/
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Som nævnt i forrige punkt har formanden og sekretariat arbejdet målrettet 
med at få kronikker, artikler og debatindlæg bragt i diverse nationale og 
regionale aviser op til uge 41. En del af dem er dog først blevet bragt i uge 
42 og 43 som opfølgning på alle de lokale aktiviteter. 
 
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.  
 
Den er lavet i flere udgaver. 
 
Den korteste på 17 sek. som er nået ud til 10.000 mennesker og blevet 
vist 8.000 gange 
Demokrati er for vigtigt at overlade til politikere…alene! 
 
Den længste på 3 min er nået ud til 36.000 og blevet vist 12.000 gange.  
Demokrati…for dig? 
 
Idéen var, at vi alle delte dem samtidig på alle de sociale medier efter en 
fælles plan. Der var også lagt op til at man kunne arbejde videre med 
filmen lokalt og tilføje lokale elementer, noget som ikke er sket, da 
konceptet ikke helt gjorde det muligt.  
 
Dog er der nogle steder man 
har arbejdet med 
videokonceptet, f.eks. 
Vesthimmelands Biblioteker og 
flere steder har man lavet andre 
typer af film omkring demokrati.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteker/videos/1643798585694993/
https://www.facebook.com/pg/DanmarksBiblioteker/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/VHBIB/?hc_ref=ARQYG3g7beZtyluvmF3pgLRD0gKVOhEM4JDz4x7u2L9vI_ophftPwdamA3xTSa0gy20&fref=gs&hc_location=group
https://www.facebook.com/VHBIB/?hc_ref=ARQYG3g7beZtyluvmF3pgLRD0gKVOhEM4JDz4x7u2L9vI_ophftPwdamA3xTSa0gy20&fref=gs&hc_location=group
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Lokalt har man lavet en del lokal pressedækning af de forskellige 
initiativer. Og på de sociale medier er der været en ret stor aktivitet, fra de 
lokale biblioteker og deres medarbejdere.  
 
Det initiativ DB lavede 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 kunne bruges i uge 41. Se mere på 
www.spotfakenews.dk.  
 
Disse små film har vi også delt på Facebook i uge 41, som har nået 5.000 
personer og er blevet vist 2.500 gange. 
 
Sådan spotter du fake News 
 
DB har før sommerferien produceret 20.000 bogmærker med guiden ”Sådan 
spotter du Fake News” som sammen med Lea Korsgaards lille bog med 
titlen ”Den der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder” er 
udsendt til alle medlemskommuner. I første omgang blev der udsendt 10.000 
bøger.  
 
Interessen var dog så stor, at DB valgte at udsende yderligere 10.000 
bøger og 20.000 bogmærker til folke- og uddannelsesbiblioteker, 
finansieret af Trygfonden.  
 
Disse er i vidt omfang blevet brugt af de lokale biblioteker (både 
uddannelses- og folkebiblioteker) som afsæt for aktiviteter i uge 41.  
 
På mødet gennemgår direktøren de forskellige elementer, samt nedslag i 
mange af de lokale arrangementer. 
 
På mødet drøftes kampagnens forløb og læring. Endvidere drøftes næste 
års kampagne, herunder hvordan den skal udformes, hvilke temaer der er 
relevante, samt hvilke eksterne parter der skal inddrages, herunder 
konsulenter.  
 

 

 Indstilling 
Sagen drøftes, og de første spor til næste års kampagne lægges.  
 
Afgørelse 
Det besluttedes, at der arbejdes videre efter årets koncept, ud fra et halveret 
budget med en ramme på 200.000 kr. 
 
Direktøren arbejder på evaluering blandt de deltagende biblioteker. Efterfølgende 
drøftes en samarbejdsplan med ImageConsult, med henblik på, at planlægge 
næste års kampagne. Der skal arbejdes på at skabe et hurtigt møde med alle 
ambassadører, hvor man evaluerer og kommer med forslag til næste års tema, 
som forelægges FU til endelig vedtagelse.  
 
 
 
 
 
 

http://www.spotfakenews.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteker/videos/1643798585694993/
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5.  Valg, organisering og DB-konstituering 

Bilag: db.dk/organisation 
 

 Sagsfremstilling 
FU skal have lavet anbefalinger inden vi går i gang med valgproceduren, om 
hvordan de ønsker fremtidens DB-struktur skal se ud, og om det kan rummes 
inden for de nuværende vedtægter eller der skal lægges op til en mere 
gennemgribende forandring og nye vedtægter. 
 
DBs 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 den region, hvor der er regionsforening 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. 
 
Tidsplanen for regionsvalgsmøderne er: 
23., 24, og 30. januar, samt 1. februar kl. 
17.00 med oplæg med Flemming Møldrup, 
vært på Tv-programmet ’Vild med bøger’, 
som oplæg til debat om læsnings betydning 
og hvordan indsatsen styrkes i de enkelte 
kommuner.  
 
Herefter skal vælges fem politiske 
repræsentanter og fem suppleanter til 
Repræsentantskabet.   
 
I Region Midt afholdes valgmøde den 23. januar i Ikast, Flemming Møldrup 
deltager ikke på valgmøde (de arrangerer selv). 
 
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 umiddelbart efter Topmødet, hvor man konstituerer sig 
og vælger repræsentanter til diverse udvalg.  
 
Det betyder at tidsplanen ser ud som følger: 
 

http://www.db.dk/organisation
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Tid Aktivitet 

21. november Kommunevalg 

  

31. december Frist for at stille op for fagfolk (gruppe B) 

15. januar – 15. februar Elektronisk valg for fagfolkene  

23. januar kl. 17.00 Valgmøde Region Midt i Ikast 

23. januar kl. 17.00 Valgmøde Region Sjælland, Byenshus i 
Roskilde 

24. januar kl. 17.00 Valgmøde Region Hovedstaden, Gentofte 
Bibliotek, Øregårdssalen 

30. januar kl. 17.00 Valgmøde Region Nordjylland, 
Utzoncenteret i Aalborg 

 1. februar kl. 17.00 Valgmøde Region Syddanmark  
 

12. marts Resultatet for valg til repræsentantskabet 
offentliggøres 

12. april  Topmøde 12. og 13. april 
Repræsentantskabsmøde for afgående 
repræsentantskab 

April (maj) Konstituerende møde for nyt 
repræsentantskab – valg af FU og udvalg. 

Maj/juni Konstituerende møde for FU og planlægning 
af strategiseminar 

 
 

• Læs mere om repræsentantskabet 
• Se mere om valg i vedtægterne, især §§ 8, 10 og 11 

 
På FU mødet vil direktøren komme med oplæg til processen og lede FU igennem, 
så der kommer en række anbefalinger til et kommende repræsentantskab og FU. 
 
I denne periode har man tre stående udvalg med 9 medlemmer i hver. Kulturelt 
udvalg adskiller sig fra de andre, da de definerer deres opgave som værende at 
skabe en kulturkonference hvert andet år, og så bidrage til debat på f.eks. 
BogForum. 
» Kulturelt udvalg 
 

De to andre udvalg har et mere diffust kommissorium, som ofte også lapper over 
hinanden. Det har på den positive side ført til, at det er lykkedes at lave fælles 
debatter på Topmøde og på BogForum, men grundlæggende har der ikke været 
voldsom stor aktivitet mellem møderne, og specielt ”digitaliseringsudvalget” har 
haft vanskeligt ved at samle et beslutningsdygtigt udvalg til de to årlige møder.  
» Bibliotekerne - indgangen til læring 
» Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund 
 
Indstilling 
På mødet lægges op til en gennemgang af proceduren, samt en drøftelse af 
hvordan vi organiserer valgmøderne i regionerne og skaber opmærksomhed om 
det blandt fagfolk og nyvalgte politikere.  
 
Endvidere drøftes den fremtidige organisering og udvalgsstruktur, som ikke er 
vedtægts bestemt, og derfor kan fastlægges at repræsentantskabet.  

http://www.db.dk/Repr%C3%A6sentantskabet
http://www.db.dk/vedtaegt
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
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Afgørelse 
Direktøren laver oplæg til fremtidig struktur, der bygger på et kulturudvalg med 7 
medlemmer og et læringsudvalg med 14 medlemmer, som FU behandler og kan 
anbefale det konstituerende repræsentantskabsmøde. 
 
Direktøren kommer også med forslag til dato for det det konstituerende 
repræsentantskabsmøde, som skal holdes på Vartov, med oplæg om betydningen 
af ”læsning” – og måske en indledning af ”Grundtvig”. 
 

  

6.  Folkeoplysning og biblioteker 
Bilag: Samarbejdspapir mellem Danmarks Biblioteksforening og Dansk 
Folkeoplysnings Samråd 

  
Sagsfremstilling 

 FU drøftede på forrige møde samarbejdet mellem aftenskoler og biblioteker, bl.a. 
med henblik på at udarbejdet et fælles oplæg mellem Dansk Folkeoplysnings 
Samråd og DB. 
 
Michel Steen-Hansen har afholdt møder med ledelsen i DFS og drøftet et oplæg. 
På baggrund af disse drøftelser er der nu udarbejdet oplæg til ”Samarbejdspapir 
mellem Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd” som 
bygger på den grundforudsætning at den folkeoplysende lokale debat styrker 
demokratiet.  
 
I oplægget skrives bl.a.: Folkebiblioteker og folkeoplysning er grundpiller i 
folkestyret. Vi vil en aktiv demokratiudvikling, som vi kan styrke gennem den 
lokale debat og deltagelse.  
 
Danmarks Biblioteksforening (DB) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) vil 
opfordre kommunerne til at indgå i dialoger om, hvordan vi i fællesskab kan sætte 
mål for, hvordan biblioteker og folkeoplysende organisationer kan være med til at 
styrke demokratiet i en tid, der bl.a. udfordres af polarisering, Fake News, filtre på 
de sociale medier og populistiske strømninger.   
 
I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den 
folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere. I dansk 
demokratisk tradition har den oplyste medborger altid været en forudsætning. 
Folkeoplysende organisationer og folkebiblioteker vil derfor gå sammen om, at 
skabe fælles lokale udviklingsplaner med fokus på debatskabende aktiviteter, der 
skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati. 
 
Med udgangspunkt i bl.a. aftenskolernes 10 pct. midler til debat, andre 
folkeoplysende organisationers ressourcer til formidling og debat samt 
bibliotekernes debatarrangementer, lægges der op til at starte lokale debatter om 
politiske problemstillinger både af lokal, national og international karakter. Alt 
sammen for at styrke det folkelige engagement i folkestyret og for at imødegå 
samtidens og fremtidens demokratiske udfordringer.  
 
Samtidig med opstarten af de fælles debatskabende aktiviteter vil DFS og DB 
opfordre alle landets kommuner til at indgå i dialoger om at lave lokale 
udviklingsplaner, der skal styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og de 
folkeoplysende organisationer, for derved at styrke den politiske debat og 
borgernes engagement i demokratiet.   
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Derfor vil vi opfordre alle landets byråd til at sætte folkeoplysning på 
dagsordenen!  
 
Den fulde ordlyd kan ses i bilaget. Samarbejdspapiret slutter med en række 
anbefalinger. 
 
Der er mange samarbejdsformer mellem de to områder, der kan eksempelvis 
peges på: 

• Fælles debatskabende arrangementer, der sætter fokus på aktuelle 
demokratiske problemstillinger 

• At de folkeoplysende organisationers aktiviteter finder sted på biblioteket 

• At de folkeoplysende organisationer trækker bibliotekerne ind i deres 
virksomhed og arrangerer læring- og undervisningstilbud, der ligger i 
forlængelse af bibliotekernes introduktionstilbud 

• Bibliotekerne og de folkeoplysende organisationer planlægger i fællesskab 
aktiviteter, der har fælles interesse 

• At de folkeoplysende organisationer og bibliotekerne koordinerer 
aktivitetsplaner, bl.a. også i forhold til kulturelle aktiviteter 

• At fælles aktiviteter også markedsføres og gennemføres som fælles 
aktiviteter, f.eks. kulturarrangementer, foredragsrækker og 
demokratirelaterede debatarrangementer samt inddragende aktiviteter 

• Biblioteket inddrages som hvervested for nye deltagere til kultur-, 
undervisnings- og foreningsaktiviteter i de folkeoplysende organisationer 

 
Oplægget behandles ligeledes i DFS bestyrelsen i uge 45.  
 

  
 
Indstilling 
Sagen drøftes og der gives tilbagemelding til DFS, hvorefter papiret færdiggøres 
og udsendes til landets kommuner og deres politikere.  
 

 Afgørelse 
Opbakning til formuleringen med opfordring om at speede processen op og få den 
udsendt til kommunerne – både administrativt og politisk. 
 
 

7.  Budgetopfølgning 
 

 Sagsfremstilling 

 Repræsentantskabet vedtog på deres møde den 6. oktober budget for år 
2018, som indstillet af FU. Dog med den ændring i forudsætningen at 
Næstved Kommune har meldt sig ud, og Guldborgsund har meldt sig ind. 
 
En budgetopfølgning præsenteres på mødet, og budgettilpasning drøftes.  
 

 Indstilling 
Anbefales tiltrådt. 
 

 Afgørelse 
Tiltrådt. 
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Med venlig hilsen 
  
  

Steen B. Andersen  Michel Steen-Hansen 
Formand   Direktør 


