
 

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab 
 

31. oktober 2018 

REFERAT 

DATO: Fredag den 26. oktober fra kl. 10.30-ca. 14.00 – i forbindelse med Bogforum, hvor Danmarks 

Biblioteker laver en masse aktiviteter og politiske debatter. 

 

MØDESTED: Bella Centret, Center Boulevard 5, 2300 København S.  

Program 

10.15  Biblioteksdebat på Danmarks Bibliotekers Stand C3-003A 

                           

11.15  Velkommen til repræsentantskabsmøde 

 Lokale 173 på 1. sal, Comwell Conference Center ved indgang 2. 

11.15-11.45  Digital dannelse i et post digitalt samfund. 

                            
Oplæg ved Jens-Erik Mai som er er institutleder og professor på Institut for Informationsstudier, 

Københavns Universitet. 

11.45  Strategi 2030 

12.30  Frokost 

13.00  Budget 2019 

13.15  Valg 

13.30  National Læsestrategi  

Oplæg og debat ved Lisbeth Vestergaard og Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. 

Herefter vil der igen være politiskfaglige debatter på Danmarks Bibliotekers stand fra kl. 14.30, hvor vi 

starter med Københavns Kulturborgmester i den varme stol om ”Et stærkt kulturliv – hvorfor og hvordan?” 

Indtil vi slutter dagen kl. 16.30 til træf og et lille glas med standens biblioteksfolk og kulturpolitikere. 

Se hele standens program her  

 

https://www.db.dk/artikel/biblioteket-p%C3%A5-bogforum-2018
https://www.db.dk/files/Tekstflyerprogram%202018.pdf


 
Dagsorden 

 

Vi starter den officielle del af repræsentantskabsmødet kl. 11.15 i Lokale 173 på 1. sal, Comwell Conference 

Center ved indgang 2. 

Hvor vi sætter spot på Det 21. århundredes kompetencer, borgernes behov, samfundets udvikling og 

bibliotekernes rolle, som oplæg til vores drøftelser om strategi. 

 

Vi har bedt Jens-Erik Mai, institutleder og professor på Institut for Informationsstudier, Københavns 

Universitet lægge op til debat.  

 

Digital dannelse i et post digitalt samfund. 

Jens-Erik Mai vil diskutere, hvilke krav og forventninger der kan stilles til biblioteker, bibliotekarer, og 

borgere i det digitale informationssamfund.  Det digitale informationssamfund ændrer fundamentalt på 

vores relation med information; hvordan vi finder information, hvem der kontroller information, adgangen 

til information, og vores rettigheder til information. Spørgsmålet er hvilken rolle biblioteket skal spille i det 

digitale informationssamfund?  

Jens-Erik Mai har tidligere været associate professor på Faculty of Information, University of Toronto på 

Information School, University of Washington – se hans oplæg fra repræsentantskabsmødet. 

1.  Valg af dirigent  
 

 Sagsfremstilling 
Der skal vælges en dirigent. 
 

 Indstilling 
Næstformand. 
 

 Afgørelse 
Jane Jegind blev valgt og konstaterede mødet var lovligt indkaldt, med første indkaldelse 
udsendt: 21. september 2018. 
 
Konstaterede mødet var beslutningsdygtigt ved navneopråb (jf. bilag med deltagere). 

  
2.  Strategi 2030 

Bilag: oplæg til strategi 2030 
 

 Sagsfremstilling 
Siden valget har Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg arbejdet på oplæg til en 
strategi under overskriften 2030. De har i juni afholdt strategiseminar, hvor kursen blev sat 
for de næste 4 år. 
 
Forretningsudvalget vedtog, at strategioplægget skulle temasættes og behandles på 
Repræsentantskabets møde den 26. oktober 2018. 
 
Konkret udmøntede strategiseminaret sig i udkast til en ny strategi, som efterfølgende er 
blevet bearbejdet og udsendt til Repræsentantskabet.  
 
 
PROCES for Oplæg til Strategi 2030 
På mødet præsenteres: 

• Vision 
• Værdier 
• Mission 

https://www.db.dk/files/Jens-Erik%20Mai_DB_digital_PP.pdf


 

 

 
I strategioplægget er udpeget en række INDSATSOMRÅDER der er uddybet i bilaget og som 
i overskriftform hedder: 

• LYST TIL LÆRING & LÆRING AF LYST  
 

• DEMOKRATISK DANNELSE & DIGITAL MESTRING  
 

• LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER 
 

• STYRKET KOMMUNIKATION  
 

På mødet vil der blive lagt op til drøftelse af disse indsatser samt i to aktuelle debatter, 
som Danmarks Biblioteksforening har arbejdet med i årets løb og som 
Forretningsudvalget ønsker at prioritere. 
 
Kulturministerens berammede debat om bibliotekerne 
En aktuel debat som Danmarks Biblioteksforening bør prioritere, er det initiativ som 
Kulturministeren har præsenteret om at debattere rammerne for fremtidens biblioteker, 
og som vil starte i efteråret. Kulturministeriet og KL har aftalt en møderække med fire 
debatmøder om fremtidens folkebiblioteker. Dette blev oplyst på debatten mellem 
Kulturministeren og formanden for KL’s Erhvervs- og Kulturudvalg, som vi havde 
arrangeret på Folkemødet. 
 
Efterfølgende har Danmarks Biblioteksforenings formand og direktør afholdt møde med 
Kulturministeren, for at drøfte debatform og samarbejde. På mødet blev det klart, at KL og 
Kulturministeriet ikke ønsker at inddrage bibliotekerne direkte i at arrangere debatterne. 
Tilsyneladende vil debatterne ikke blive offentlige, men med et indbudt publikum fire 



 

forskellige steder i landet. På mødet blev vi stillet i udsigt at få oplyst emner, datoer og 
sted, men i skrivende stund har Kulturministeriet endnu ikke oplyst hvornår de afholdes. 
 
Denne debat er også centralt punkt for Bibliotekernes Dialogforum (samarbejdsorganet 
for alle biblioteksorganisationerne i Danmark, tidligere kaldt Biblioteksparaplyen). Her har 
man i fællesskab skabt fem pejlemærker for fremtidens biblioteker, som er sendt som 
åbent brev til Kulturminister og formanden for KL’s Kultur- og Erhvervsudvalg.  
 
Efter afsendelse af det åbne brev med pejlemærkerne, har de tre formænd for 
Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening, sammen 
skrevet et indlæg i Altinget, under overskriften Sådan kan vi udløse bibliotekernes fulde 
potentiale 
 
National læsestrategi  
Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til at formulere en national læsestrategi for 
børn og unge.  Baggrunden er blandt andet undersøgelsen Børns læsning 2017: Overblik og 
indblik.   
 
Dette initiativ igangsættes også i efteråret, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker har 
til opgave at gennemføre et forløb, der skal skabe grundlaget for en national strategi, og 
som på vegne af Danmarks Biblioteksforening havde inviteret til en arbejdsdag den 26. 
september. Drøftelser og pointer fra dagen vil blive opsamlet i et katalog med input til den 
videre proces, som Repræsentantskabet skal behandle senere på dagen.  
 
Danmarks Biblioteksforenings formand og direktør afholdt møde med både 
Undervisningsminister og Kulturminister om ideen, som begge var positive. Det aftaltes 
med Kulturministeren at fremsende oplæg til hende, som herefter ville indkalde til fælles 
møde med Undervisningsminister og Danmarks Biblioteksforening. 
 
På denne baggrund har Forretningsudvalget helt aktuelt formuleret disse to primære 
fokusområder for 2019: 
 

• At sætte og påvirke dagsordenen for bibliotekernes fremtidige rammer både 
nationalt og kommunalt 

• At udvikle en National Læsestrategi. 
 
 

 Indstilling 
At drøfte og tilrette Strategi 2030, hvorefter den efterbehandles af sekretariat og 
Forretningsudvalget, for at blive præsenteret på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019. 
 

 Afgørelse 
Strategioplægget blev vedtaget, med følgende: 
Ændringsforslag 1: 
Der tilføjes ”læselyst” i værdierne 
Ændringsforslag 2: 
Ændring fra ”udgangspunktet for at alle har det 21. århundredes kompetencer” 
 til ”bidragende til at alle har det 21. århundredes kompetencer”  
Ændringsforslag 3: 
Ændringsforslag fra ”Lyst til læring & læring af lyst” 
Til ”Lyst til læring & læsning af lyst”. 
 
Samt visse sporlige rettelser, hvorefter strategien færdiggøres og præsenteret i trykt form 
til Det Bibliotekspolitiekse Topmøde.  

https://www.db.dk/dialogforum
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/biblioteksformaend-saadan-kan-vi-udloese-bibliotekernes-fulde-potentiale
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/biblioteksformaend-saadan-kan-vi-udloese-bibliotekernes-fulde-potentiale
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdfer-lselyst/Overblikogindblik2017.pdf
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdfer-lselyst/Overblikogindblik2017.pdf


 

 
 
 

3.  Budget 2019 
Bilag: Budgetudkast 2019, Kontingenter og takster 2019 
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening har igennem den forrige valgperiode lavet store 
administrative besparelser og omstruktureret sekretariats betjening og den regionale 
struktur. Dette har været betinget af kontingentnedsættelser ad flere omgange samt en 
periode med færre medlemmer. En udvikling som nu er vendt, og man oplever en stigning 
i medlemskommuner, dog med en nedgang i antallet af personlige medlemmer. Danmarks 
Biblioteksforening har på den baggrund oplevet et overskud i 2015 og 2016, som er tilført 
kassebeholdningen. Det har betydet, at man i budget 2017 og 2018 har haft mulighed for 
at budgettere med et driftsunderskud til en særlig kampagneindsats for at styrke debatten 
om bibliotekerne frem mod en debat om biblioteksloven samt fortsat driftstilskud til 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  
 
Sekretariatet har i seneste valgperiode besparet 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 Danmarks Biblioteksforening fortsat er en stor fast 
bidragsyder til Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  
 
Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg anbefaler som udgangspunkt et budget i 
balance mellem indtægter og udgifter. Dog vil man i 2019 budgettere med et underskud på 
-467.000 kr. finansieret af egenkapitalen på 7 mio. kr.   
 
Underskuddet fremkommer primært ved, at man sætter ekstra midler af; 200.000 kr. til 
National Læsestrategi, 200.000 kr. til National Kampagne i forhold til den af KL og 
Kulturministeren berammede lovdebat og 100.000 kr. til nyt dokumenthåndteringssystem. 
Hvis man undlod dette, var der et mindre overskud.   
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
Sidste år besluttede Danmarks Biblioteksforening endnu engang at forlænge støtten i to år frem til 
oktober 2020. Forretningsudvalget indstiller at man fortsat yder 250.000 kr. i støtte til Tænketanken, 
hvilket er indarbejdet i budget 2019. 
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 består af en projektleder 
og en studentermedhjælper. 
 
I de forgangne 3 år har der været stor aktivitet i Tænketanken og en del større eksternt finansierede 
projekter, så omsætningen i alt har oversteget 6 mio. kr. 
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 konstant mellem 25 og 30 folkebiblioteker, der har givet tilsagn om at være betalende 
medlemmer. 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 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/


 

været med. Desuden er der tilsagn fra tre kommercielle sponsorer og forhandling med et par stykker 
mere.  
 
Hovedpartnerne i Tænketanken er ud over Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet (BF), 
Danske Fag-, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), Institut for 
Informationsstudie/Københavns Universitet (INF) og Bibliotekschefforeningen (BCF), som alle har 
givet tilsagn.  
 
Indtægter 
På mødet vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse, samt oplægget til 
budget 2019, der i store træk tager udgangspunkt i budget 2018. Dog er der foretaget 
prisfremskrivninger på af KL anbefalede 2,0 % på to konti, som er løn og kontingent.  
De fremskrevne kontingentsatser fremgår af bilaget.  
 
Indtægterne er på 8.645.000 kr. som er 150.000 kr. højere end 2018. Det skyldes bl.a. at 
fire nye medlemskommuner (Egedal, Guldborgsund, Svendborg og Odder) i 2019 betaler 
fuldt kontingent. Kontingentindtægterne er således 340.000 kr. højere end sidste år.  
 
Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2019 ca. 400.000 kr. lavere, hvilket 
modsvares af lavere udgifter til driftsomkostninger. Det er konti, som primært påvirkes af 
aktiviteter og konferencer, hvor både udgift og indtægt er afhængig af deltagerantal, så 
indtægter skal stort set modsvares af udgifter til samme, da DB er en medlemsorganisa-
tion, der som udgangspunkt ikke skal skabe indtægter på aktiviteter for medlemmerne.    
 
Udgifter 
Politiske udvalg har en udgift på 125.000 kr. mindre i 2019 end i 2018, hvilket skyldes, at 
der i valgår er større udgifter til møder og afholdelse af valg til Repræsentantskabet. 
 
Forretningsudvalget har også fastsat nye regler for tabt arbejdsfortjeneste, men forventer 
ikke en stigning i udgiftspresset i 2019. Dog skal man være opmærksom på det fremover, 
da kommunerne ikke alle steder dækker politikernes udgifter i forbindelse med deltagelse i 
DB-møder.  
 
Der er i 2019 afsat 200.000 kr. til National Kampagne på niveau med 2018 (mod 400.000 
kr. i 2017). Kontoen til udviklingsprojekter er opskrevet med 200.000 kr., som skal bruges 
på National Læsestrategi. Kontoen til regionale aktiviteter fastholdes, da aktivitetsniveau 
til regionale møder, Folkemøde, Kulturmødet på Mors og Bogforum fastholdes og 
sponsoreres på niveau med 2018.   
 
Personaleomkostningerne er stort set på niveau med 2018, ud over de 
overenskomstmæssige lønstigninger, da der ikke har været forhandlet yderligere 
lønstigninger i en 5-årig periode. Desuden flyttes 85.000 kr. fra kontoen ekstern konsulent 
til lønkonto, som evt. kan bruges til en deltidsmedarbejder vedr. National Læsestrategi, 
hvis der bliver behov.  
 
Det resulterer i, at der budgetteres med et underskud på 467.000 kr., hvilket vurderes 
rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 7 mio. kr., da man tidligere har besluttet, 
at en hensigtsmæssig egenkapital skal ligge på, hvad der svarer til ½ års drift.  
 

 Indstilling 
FU anbefaler budgettet til vedtagelse. 
 

 Afgørelse 
Budget 2019 enstemmigt vedtaget. 



 

4.  Valg 
 

 Sagsfremstilling 
Der skal vælges medlemmer til: 
 
Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite 
Edvard Pedersens Biblioteksfond bakker op om den nye danske litteratur. Derfor uddeler 
Fonden, for anden gang, Edvard P. prisen til en nyere dansk forfatter. Som biblioteksansat 
kan du være med til at bestemme, hvem der skal anerkendes og løbe med æren og de 
50.000 kr. der følger med årets Edvard P. pris. 
 
Se de nominerede i år. 
  
Vinderen af Forfatterprisen 2018 offentliggøres den 27. oktober på Bogforum.  
Det sker kl. 13.45 på Bibliotekernes stand. 
 
Biblioteksfonden primære opgave et at nominere yngre forfattere til forfatterprisen på 
50.000 kr. hver andet år, hvor vinderne skal vælges af bibliotekernes personale. 
 
Der skal vælges: 
2 politiske repræsentanter (gruppe A) 
2 faglige repræsentanter (gruppe B) 
 

Tidligere var følgende valgt: 
Lisbet Rosendahl (V), Varde (ikke valgbar) 
Sabine Dedlow (A), Furesø (ikke valgbar) 
Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg 
Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande 

 
Danmarks Biblioteksforenings Fond 
Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, nemlig formanden for Danmarks 
Biblioteksforening, som er fondsbestyrelsens formand, og 4 yderligere medlemmer, som 
Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab udpeger blandt sine medlemmer, heraf 2 
fra politiske repræsentanter fra (valgruppe A) og 2 faglige repræsentanter (valggruppe B). 
 
Der skal vælges: 
2 politiske repræsentanter (gruppe A) 
2 faglige repræsentanter (gruppe B) 
 

Tidligere var følgende valgt: 
Steen Bording Andersen (A), Aarhus 
Sabine Dedlow (A), Furesø (ikke valgbar) 
Hanne Pigonska (V) Odsherred (ikke valgbar) 
Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande Bibliotek 
Kent Skov Andreasen, Odense Centralbibliotek 

 
 Indstilling 

Der skal vælges  
2 politiske repræsentanter (gruppe A) 
2 faglige repræsentanter (gruppe B) 
 
Til hver af de to udvalg. 
 

http://edvardp.dk/index.php?page=forfatterprisen
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=36610472d0e39649d0b21199d&id=2b484752cd&e=366bcc07e1
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=36610472d0e39649d0b21199d&id=63e174f4b8&e=366bcc07e1


 

 Afgørelse 
 
Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite 
Valgt er:  
Louise Colding Sørensen (A), Hillerød 
Solvej Pedersen (B), Holbæk 
Hanne M. Sørensen, bibliotekssouschef Sønderborg 
Martin Lundsgaard-Leth, kultur- og biblioteksleder Ikast-Brande 
 
Danmarks Biblioteksforenings Fond 
Valgt er:  
Hans Skou (V), Aarhus 
Katrine Skov (A), Gladsaxe 
Annette Wolgenhagen Godt, bibliotekschef Allerød 
Maria Frey Sjøblom, områdeleder Aalborg 
 
 

5.  National Læsestrategi 
 

 Sagsfremstilling 
I forbindelse med Danmarks Biblioteksforening initiativ til en National Læsestrategi har 
Tænketanken iværksat i løbet af august-oktober et strategisk forarbejde – Strategiske 
trædesten. En strategi der skal være med til at få flere børn til at læse mere, at læse bedre 
og læse af lyst. 
 
Dette forarbejde har til hensigt 

• At mobilisere og involvere områdets centrale aktører - både i og uden for 
bibliotekssektor – omkring en national læsestrategi 

• Kvalificere arbejdet med at udvikle national strategi ved at undersøge, identificere 
og beskrive de mest centrale elementer som en fremtidig national læsestrategi bør 
have fokus på 

• Med afsæt i indsigter udarbejdes anbefalinger til Danmarks Biblioteksforenings 
videre strategiske arbejde. 

 
Konkret har der været afholdt to workshops. Den første med en kernegruppe, der har 
identificeret og udstukket strategiske temaer og en heldagsworkshop, hvor 50 
repræsentanter fra bl.a. skoleverdenen, hjem, biblioteker, forskning, styrelser, forlag, 
private aktører m.m. drøftede og kvalificerede de strategiske input. Tænketanken arbejder 
i oktober måned på at få samlet og analyseret de forskellige input. 
På repræsentantskabsmødet vil Tænketanken præsenterer kernegruppen og 
arbejdsgruppens input og på baggrund heraf anbefalinger til Danmarks Biblioteksforening 
til det videre strategiske arbejde. 
 
Repræsentantskabet skal i en kondenseret proces drøfte disse anbefalinger og arbejde 
med, hvad der er væsentligst for Danmarks Biblioteksforenings i arbejdet med en Fælles 
National Læsestrategi. 
 
Herefter vil formand for Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og Digitaliseringsudvalg 
Bente Ankersen (A) kort orientere om deres arbejde med strategien og deres ide om en 
stor national konference i 2019.   
 
 
  
 



 

 Indstilling 
Der vedtages en række anbefalinger for en fælles National Læsestrategi, som 
Forretningsudvalg og Lærings- og Digitaliseringsudvalg skal udføre i 2019. 
 

 Afgørelse 
Sagen drøftet med opbakning til at fortsætte processen, om at skabe en fælles national 
læsestrategi for alle interessenter omkring, at få flere børn til at læse mere af lyst. 
 

6.  Næste møde 
 

 Sagsfremstilling 
Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 11. april kl. 12.00 – 13.00, hvor bl.a. 
årsregnskab 2018, samt oplæg om national læsestrategi skal behandles. 
 
Det er under Det Bibliotekspolitiske Topmøde som afholdes den 11. og 12. april i Esbjerg 
Musikhus.  
 

 Indstilling 
Til efterretning. 
 

 Afgørelse 
Tiltrådt. 

 

Eventuelt  

 

Steen Bording Andersen  Michel Steen-Hansen 

Formand   Direktør 

 


