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Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg 
 
 
Forretningsudvalgsmøde  
 
TID og MØDESTED 
Onsdag den 11. april,  MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning 
Vi starter med spisning kl. 18.00 i lokale 4B. 
Mødestart kl. 19.30 (dagen før Topmødet) i lokale 6B. 

 
Dagsorden: 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Bilag: Referat af møde. 
 
 Sagsfremstilling 

 Godkendelse af referat af forretningsudvalgsmøde den 14. marts 2018. 
 

Se dagsorden, referat og bilag på https://www.db.dk/FU20180314  
 

 Indstilling 
Godkendes. 

   
 Afgørelse 

 
 

2.  DB-kampagne 
Bilag: Demokratikampagne2017 oplæg 

 
 Sagsfremstilling 
Som drøftet på sidste FU møde planlægger DB igen i år at gennemføre 
en landsdækkende kampagneuge, ligesom vi gjorde sidste år i uge 41 
med temaet DEMOKRATI, hvor 91 kommuner deltog i kampagnen. 
 
Formand og direktør har besluttet at starte planlægningen, ud fra FU’s 
tidligere drøftelser om at kampagnen i 2018 skulle handle om læsning. 
Pga. kommunevalg og at FU ikke har mødtes siden oktober 2017 har den 
første workshop været afholdt. Her deltog medarbejdere fra 52 
biblioteker.  
 
I år bliver temaet ORD   
Danmarks Biblioteker kører kampagnen i uge 37. 
Startskuddet lyder på FN’s læsedag den 8. september og så fylder vi hele 
den næste uge med ORD. 

 

 
FU nåde på sidste møde ikke at forholde sig til enkeltdetaljer og 
direktøren vil derfor på dette møde fortælle om de enkelte elementer som 

http://www.mch.dk/om-os/lokationer/mch-herning-kongrescenter
https://www.db.dk/FU20180314
https://www.db.dk/FU20180314
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præsenteres på topmødet, samt tidsplanen for resten af året.  
 

  
 Indstilling 

Sagen drøftes. 
 

   
 Afgørelse 

 
  

3.  Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2018 
Bilag:. db.dk/2018  

  

 Sagsfremstilling 
Vi kigger en sidste gang på programmet og drøfter FU’s rolle på 
topmødet.  
 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og rollerne fordeles. 
  

 Afgørelse 
 
 

4.  Repræsentantskabsmøde 
 

 Sagsfremstilling 
Der afholdes et sidste møde for det nuværende Repræsentantskab i 
forbindelse med topmødet. 
 
TID: Torsdag den 12. april fra kl. 12.30-ca. 13.30, der vil blive serveret 
frokost under mødet. 
MØDESTED: MCH Herning Kongrescenter, lokale 4A. 
 
Vi kaster et blik på dagsordenen og planlægger mødet.  
  

 Indstilling 
Sagens drøftes og rollerne fordeles.  
 
 
Afgørelse 
 
 

5.  Strukturen og det konstituerende repræsentantskabsmøde  

 
 Sagsfremstilling 

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. 
 
Kommunevalget betyder at Danmarks Biblioteksforening skal have nyt 
Repræsentantskab og Forretningsudvalg. Og at der skal være valg til 
formandspost og de to næstformænd på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
den 12. og 13. april 2018 i Herning. 

https://www.db.dk/2018
http://www.conferencemanager.dk/DBtop18/program.html
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De nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer kan ses her 
 
Næste skridt er, at der afholdes konstituerende repræsentantskabsmøde 
den 4. maj kl. 10.30-14.00 på Vartov, Farvergade 27, København K. 
 
På dette møde skal forelægge et oplæg til den fremtidige struktur fra det 
nuværende Forretningsudvalg.  
 
Det er også på dette møde man vælger det nye FU, som er 
vedtægtsbestemt: 
 

Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og 
de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget 
består udover formændene af 4 politiske repræsentanter fra 
Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter 
for valggruppe B. 

Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde 
forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at 
Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. 
Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem 
repræsentantskabsmøderne. 

Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle 
foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget. 

 
I denne periode har man yderligere haft 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 
 
Da FU behandlede emnet i september anbefalede de at der fremover 
skabes en struktur, der bygger på et kulturudvalg med 9 medlemmer, 
organiseret som i forrige periode og et læringsudvalg med 15 
medlemmer, som FU behandler og kan anbefale det konstituerende 
repræsentantskabsmøde. 
 
Forslag til 
Rammer for Læringsudvalg 

https://www.db.dk/repaesentantskabet-18-21
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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Udvalgets formål 
 

• Arbejde for at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt 
sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at 
kunne tage del i det demokratiske samfund 

• Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske 
biblioteks læringstilbud 

• Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne 
institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de 
kompetencer et demokratisk samfund efterspørger 

• At skabe et tættere samarbejde mellem folkeskoler, forældre, 
folkeoplysning og kulturinstitutioner, om at udvikle national 
læsestrategi. Både nationalt og lokalt.  

• Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale 
ressourcer, uanset hvor de bor 

• Arbejde for at der opnås en overensstemmelse imellem 
kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – herunder ophavsret i 
en digital virkelighed. 
 

 
Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en 
række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU. 
 
Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i dialog 
med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg til 
konferencer eller temaer til topmødet. Direktøren er sekretær for udvalget. 
 
Organisation 
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) og 
yderligere 7 politiske repræsentanter og 7 faglige repræsentanter 
(valggruppe B). 
 
Indstilling 
FU vedtager en fremtidig struktur, som efterfølgende danner baggrund for 
dagsordenen til det konstituerende repræsentantskabsmøde.  
 
 

  
Afgørelse 
 

  
6.  Folkemøde  

  
 Sagsfremstilling 

Planlægningen af folkemødeaktiviteterne er ved at tage form, og vil igen i 
år blive gennemført med Danmarks Biblioteker, som det fælles navn. Bag 
står BCF, BF, CB’erne og DB, som koordinerer.  
 
I år er Tænketanken hyret til at planlægge og udfører, mod betaling. 
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Foreløbig er planlagt følgende:  
 
Den Store Temadebat med Kulturministeren 
FOLKEMØDET 2018 ARRANGEMENT LØRDAG Kl. 14.30 - 15.30.  
 
Skal den kommende generation læse bøger? 
  
Danskernes læsevaner ændres og vi læser anderledes. Undersøgelser 
viser også at børn og unge læser mindre skønlitteratur i deres fritid. Der 
indbydes derfor til debat om hvad denne udvikling betyder for borgerne og 
samfundet.  
  
Deltagere: 
Kulturminister Mette Bock (I) Bekræftet, ankommer 14.45) 
Leon Sebbelin (B) Borgmester Rebild og formand for KL Kultur-, 
Erhverv- og Planudvalg. 
Evt. MF kultur- og medieordførere,  
 
Stine Reinholdt, Forskeren bag den nyligt udgivne rapport, Børns 
læsevaner 2017 
Mette With Hagensen, Formand for Skole og Forældre 
Claus Hjortdal, Formand skolelederforeningen 
Tine Segel, Formand for Bibliotekarforbundet 
Steen Bording Andersen, Formand for Danmarks Biblioteksforening 
 
FORM: 
Format kunne være at vi afholdte 3 adskilte sessions, hvor hver session 
havde fokus på forskellige områder.  
Det første tema kunne beskrive en udfordring eller pointe (at de unge i en 
moderne digital verden)  
Kort intro til undersøgelsen Stine Reinholdt 
 
Det andet tema kunne have fokus på fagfolk, der understregede faglige 
løsninger og muligheder (behov for rum der skaber og faciliterer at lære at 
læse).  
Mette With Hagensen, Formand for Skole og Forældre 
Claus Hjortdal, Formand skolelederforeningen 
Tine Segel, Formand for Bibliotekarforbundet 
 
Det tredje tema kunne have fokus på politikere, der pegede på politiske 
løsninger (flere midler og fokus). 
Kulturminister Mette Bock (I) 
Steen Bording Andersen (A), Formand for Kulturudvalget Aarhus og 
Danmarks Biblioteksforening 
Leon Sebbelin (B) Borgmester Rebild og formand for KL Kultur-, 
Erhverv- og Planudvalg. 
 
Ud over dette planlægges: 
 
Den Sociale Scene 
DB (Michel) er gået med som partner i Den Sociale Scene evt. på vegne 
af Danmarks Biblioteker.  
Tema: Livsrum (et andet tema kunne være Sundhed) 
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Tænketanken Fremtidens Biblioteker planlægger og bemander. Her 
deltager Lotte, Astrid og Niels Offenberg.  
  
Biblioteks output 
To debatter med biblioteksfokus. 

• Foreløbig er booket fredag 13.30-14.15 og 14.15 - 15.00 

 

  
 
Der arbejdes med følgende emner: 
  
Ensomhed - Ændre - kultur og læsning som skaber af fællesskab.  
  
Integration -  hvordan skabes integration med kultur. 
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Indstilling 
Sagens drøftes og der arbejdes videre med indhold på debatterne ud fra 
FU’s drøftelse. 

  
 Afgørelse 

  

  

EVT. 
 
 

Med venlig hilsen 
  
  

Steen B. Andersen  Michel Steen-Hansen 
Formand   Direktør 

 


