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1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Bilag: referat den 17. juni 2019 
 

 Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra den 17. juni. 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse. 
Godkendt. 
 

2.  Danmarks Biblioteksforening, strategi 2030 og vores arbejde 
 

 Sagsfremstilling 
Formandskabet har afholdt møde, hvor de havde temasat visioner for DB-arbejdet. De forslår at 
man i stedet for at lave en traditionel virksomhedsplan lægger op til en række temadrøftelser som 
omfatter de fire temaer der er fastlagt i Strategi 2030, men også temaer om fremtidens topmøde og 
en strukturdrøftelse af hele Danmark Biblioteksforenings organisation og valgstruktur. 

På den baggrund lægges der op til en drøftelse på FU, som også skal udmønte sig i oplæg til 

https://www.db.dk/FU20190617
https://www.db.dk/files/Strategi_2030_DB_web.pdf


 

repræsentantskabets møde 15. november i Bella Center. 
Det lægges på FU op til at prioritere temaer og emner til en sådan debat.  

I Strategi 2030 er følgende fire indsatsområder nævnt: 
 
LYST TIL LÆRING – LÆSNING AF LYST 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som … 

• Stedet, der får mennesker til at møde litteraturen 

• Styrker menneskers lyst til at lære for at mestre hele livet 

• Skaber rum til fordybelse 

• Danner mennesker 

• Udgangspunktet for, at alle har det 21. århundredes kompetencer 

• Centrum for en national læsestrategi, der udvikler Danmark som en læsende nation 

• Generator for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 

 
DEMOKRATISK DANNELSE & DIGITAL MESTRING 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som… 

• Sikrer borgerne fri og lige adgang til litteratur, information, læring og kultur 

• Giver borgerne mulighed for og lyst til demokrati og deltagelse 

• Udstyrer mennesker med evnen til at vurdere hvad der er fakta 

• Giver indsigt i nye demokratiske deltagelsesformer 

• En åben arena for debat 

• Sikrer borgernes digitale rettigheder 

• Styrker nødvendige uenighedskompetencer for at kunne deltage i demokratiske samtaler 

 
LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket 

• Generator for fællesskab, samarbejde mellem mennesker og deltagelse i kultur 

• Velfærdsinstitution, der danner grobund for det gode liv 

• Samarbejdsforum for og partnerskaber med institutioner, sektorer, virksomheder og 
borgere 

• Rummet for demokratisk debat og folkeoplysning på tværs 

• Det fysiske og digitale mødested 

• Stedet for virkelyst i fællesskab 

 

STYRKET KOMMUNIKATION 

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at … 

• Give sektoren en stemme 

• Skabe dialog mellem politikere, borgere og fagfolk om bibliotekernes rolle 

• Skabe og formidle viden til flere om bibliotekernes effekt på borger og samfund 

• Skabe en smidig, effektiv og troværdig kommunikation 

• Sikre medlemsinvolvering 

• Styrke samarbejdet med relevante interessenter og stakeholders 

• Klæde fagfolk og politikere på til debatten 

• Sætte biblioteket i centrum i store samfundsdebatter 

https://www.db.dk/files/Strategi_2030_DB_web.pdf


 

 
Ud over disse temaer skal der på mødet arbejdes med: 
 

TOPMØDET 
Hvordan inddrages flere i planlægningen af topmødet? 
Hvordan skabes nye formater og mere tid til debat, samt skærpelse af debattemaer? 
Hvordan kan der arbejdes med formater a la Workshop og Talks? 
Hvordan udnyttes, at der er samlet så mange politikere? 
Hvordan får man flere unge fra sektoren med, og hvilke tiltag kan tiltrække dem? 
Hvordan opdyrkes debatter med ”Uenighedskompetencer”? 
Hvordan skabes mere aktive indslag og aktivering af plenum med fysiske tilkendegivelser? 
 
Kunne der inviteres MF’ere til at komme med oplæg til de enkelte partigrupper på Topmødet, for at 
skabe større incitament for at deltage i debatten? 
Kunne FU spille en større rolle i at et A og B medlem forpligtede sig til at lave workshops sammen på 
topmøde? 
 

STRUKTUR, ORGANISATION OG VALGPROCEDURE 

Hvordan skabes en mere enkel og inddragende struktur, der sikrer både en faglig og politisk 
interesse?  
Hvordan får vi valget til DB’s styrende organer ind i den kommunale konstituering?  
Kunne KKR være et forum, for at få DB på dagsordenen? 
 
I alt sin enkelthed skal DB fortsat rumme politikere fra alle sider af dansk politik og fra alle egne af 
landet, og samtidig rummer foreningen også fagfolk fra biblioteksverdenen bredt rekrutteret. På 
den måde sikres den tætte dialog mellem det politiske og det faglige niveau med det formål fortsat 
at fremme det demokratiske samfund og dansk biblioteksvæsen i alle dets aspekter.  
 
Danmarks Biblioteksforenings hovedmedlemsgruppe er kommunerne, repræsenteret ved deres 
politikere. Foreningens anden medlemsgruppe består af biblioteksfagligt personale, studerende og 
kulturinstitutioner. 
 
Danmarks Biblioteksforening består af en hovedforening, samt p.t. én regional biblioteksforening. 
Formand og første næstformand er valgt blandt kommunalpolitikere i foreningen på 
generalforsamlingen som afholdes hvert fjerde år efter kommunevalget, mens anden næstformand 
er valgt blandt de biblioteksfaglige medlemmer og kulturinstitutionsmedlemmer. 
 
De 5 danske regioner udgør de politiske valgkredse for repræsentantskabet, suppleret op med 
tillægsmandater, og som sådan udgør de en valgstruktur. Hvert fjerde år skal det være muligt at 
gennemføre et valg af 5 x 5 politiske (Valggruppe A) medlemmer til repræsentantskabet. Dette er de 
seneste to valg foregået på regionale valgmøder, med svingende fremmøde. Dog med kampvalg de 
fleste steder.  
 
Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B (de faglige repræsentanter) 17 repræsentanter, 
heraf 4 fra gruppen af institutioner, organisationer og brugerråd og 1 bibliotekarstuderende, samt 
en fra pensionistgruppen (de to sidste grupper har ikke været repræsenteret i de seneste perioder). 
Dette foregår via digital urafstemning. Ved det sidst gennemførte valg, havde hvert medlem én 
stemme, hvilket gjorde at der skulle meget få stemmer til for at blive valgt.  
 

https://www.db.dk/regioner


 

 
 
På mødet vil direktøren komme med oplæg til at tematisere debatten og for at prioriterer hvilke 
emner der skal arbejdes videre med og præsenteres for repræsentantskabet 15. november.  
 

 Indstilling 
Der prioriteres hvilke emner der skal arbejdes med som oplæg til repræsentantskabet, samt hvilke 
konkrete forslag der skal fremmes.  
 

 Afgørelse 
 
Repræsentantskabsmøde  
På næste repræsentantskabsmøde lægges op til temadrøftelser om de fire indsatsområder. 
Michel Steen-Hansen laver en status, og der skabes 4 workshops, hvor et medlem af FU er 
moderator og samler op, som udgangspunkt for en handlingsplan for Strategi 2030.  
 
FU mener, at der i de kommende år lægges vægt på  
DEMOKRATISK DANNELSE & DIGITAL MESTRING & LOKALSAMFUNDETS 
FÆLLESKABER som områderne der skal styrkes efter de seneste års fokus på læsning. 
 
Topmøde 
Der skal mere fokus på debat og workshop format.  
 
Det er vigtigt at ramme aktuelle temaer. Næste år kunne man f.eks. inddrage kulturministerens brev 
til alle kulturregioner med fire fokusområder. Man kunne invitere formændene fra alle 
kulturregioner til en debat.  
 
Vi skal udvikle et koncept, hvor der laves politiske invitationer, hvor det prioriteres at man kan møde 
sine partifæller og lave en invitation til relevante ordførere MF – om at møde med alle 
kulturpolitikkerne i sit parti.  
 
Et tema i Sønderborg kan være ”Genforening og 100-års jubilæum” – hvordan man fredeligt flytter 
en grænse, samtalen kunst, mindretal og respekt. 



 

Et tema i forlængelse kan være Tryghed – som noget specielt dansk – hvordan er bibliotekerne med 
til at skabe tillidskultur. – Åbne biblioteker som eksempel. 
Tryghed- og tillidsforskere fra universitetsverdenen.  
Oplægsholdere kunne være Rufus Gifford – (kontakt evt. via Lotte Lykke). 
 
Organisation  
Udfordringen er at få alle kommuner til at sætte det på dagsordenen til de konstituerende møder og 
finde en model for en frivilligmedlemsorganisation, hvor det giver mening. Det sættes på som tema 
på et kommende møde. 
 

 

3.  National Læsestrategi 
Bilag: nationalstrategi.dk & program for høring 
 

 Sagsfremstilling 
Nu er arbejdet med en National Læsestrategi nået så langt at oplægget kan præsenteres på høring 
den 11. september i Danmarks Biblioteksuge 37 – hvor oplægget overrækkes til kulturministeren. 

Hvem tager ansvaret for at fremtiden læser? 
Høring på Christiansborg 11. september 2019 kl. 10.00-13.00 
 
Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at 
både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de 
danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de 
danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011. 
 
Det er gået den forkerte vej i mange år. En af årsagerne er, at litteratur i dag er i skarp 
konkurrence med den nyeste serie på Netflix, tidsrøvende mobilspil og populære 
influencervideoer på YouTube. Udviklingen er hverken sensationel eller ny – men det 
gør den ikke mindre vigtig. Vi står tilbage med et fattigere samfund, hvis læsning bliver 
en parentes i vores kultur. Læsning styrker den personlige identitetsdannelse. 
Stimulerer den kritiske sans. Skærper evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig 
viden – udover selvfølgelig at træne den basale evne til at læse og skrive. 
 
Det er baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening har igangsat arbejdet med at 
skabe en National Læsestrategi der skal sikre fremtiden læser. En bred 
koalitionsgruppe har arbejdet med læsning og præsenterer den 11. september ”En 
stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi” som 
de vil overrække til den nye regering 
Mød centrale ministre, politikere, forskere, erhvervsledere, undervisere, kulturaktører 
og meningsdannere som sammen med dig kan være fundamentet for en ny National 
Læsestrategi. 
 

Tilmelding til høringen er lukket – alle pladser er optaget. Det samlede program kan ses her. 
 
I forbindelse med høringen forsøger vi at få placeret en kronik i en af de landsdækkende aviser, 
underskrevet af en del af koalitionsgruppens medlemmer og fra erhvervslivets top (endnu uafklaret 
hvem der skriver under). 
 
Det forsøges også at placere oplæg om læsestrategien i andre medier op til høringen. 
 
Op til høringen er der en dialog med kulturministeriet om hvilke handlinger ministeren lægger op til 
i forlængelse af hendes modtagelse af oplægget, men det er endnu uklart hvilken handling 
ministeren lægger op til.  

 Indstilling 

http://www.nationalstrategi.dk/
https://www.db.dk/kalender/h%C3%B8ring-om-en-national-l%C3%A6sestrategi
https://nationalstrategi.dk/
https://www.db.dk/files/En%20st%C3%A6rk%20l%C3%A6sekultur%20hos%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20Opl%C3%A6g%20til%20en%20national%20l%C3%A6sestrategi%20juni%202019.pdf
https://www.db.dk/files/En%20st%C3%A6rk%20l%C3%A6sekultur%20hos%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20Opl%C3%A6g%20til%20en%20national%20l%C3%A6sestrategi%20juni%202019.pdf
https://www.db.dk/files/Program%20til%20opl%C3%A6gsholdere%20Christiansborg%20110919.pdf


 

Sagen drøftes med henblik på en politisk opfølgning på høringen.  
 

 Afgørelse 
Sagen drøftet. 
 
Der kommer omtale om National Læsestrategi i Berlingske onsdag den 11. september, og kronik i 
Politiken den 10. september.  Desuden er der kontakt til DR, lige som der sendes til Altinget og 
Kulturmonitor. 
 
Folkeskolen.dk har bragt en meget kritisk artikel om National Læsestrategi. DB svarer ikke direkte på 
artiklen, men søger dialog med skolesektoren for at fremme den nationale læsestrategi, til gavn for 
børn og samfund.  
  
 

4.  Drøftelse af Tænketankens Fremtid 
Bilag: Tænketanken aktivitetsoversigt okt. 2017-19 

 
 Sagsfremstilling 

På sidste FU møde blev det vedtaget fortsat at yde støtte på 250.000 kr. årligt til Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker og indarbejde dette i budget 2020 og 2021, under forudsætning af at 
Tænketanken tegner aftaler, der sikrer en tilstrækkelig finansiering. Dette mål er nu næsten opnået. 
På mødet gives en orientering om status for det fortsatte arbejde i Tænketanken.  
 
Projektperioderne har været 2-årige og der har i gennemsnit været ca. 30 - 35 biblioteker og ca. 5 
biblioteksorganisationer der har bidraget med finansiering og ikke mindst med opbakning, indhold, 
relevans og faglig troværdighed. Indeværende projektperiode udløber 30. september 2019. 
 
Tænketanken har i løbet af årene haft driftsindtægter via medlemmer på gennemsnitligt 800.000 kr. 
Dette indtægtsgrundlag dækker løn til leder og student samt mindre drifts- og aktivitetsudgifter. 
Hertil kommer projektindtægter via puljer og fonde til aktiviteter. DB huser desuden Tænketanken, 
og Tænketanken har derfor ikke udgifter til kontor, bogholderi m.m. 
 

Basisdriftsbudget pr. år   

Udgifter I alt   

Løn (projektledelse & 
Studenter/praktikanter)  790.000 

IT & telefoni 8.000 

Repræsentation, gaver, honorar (eksterne) 10.000 

Rejser  10.000 

Formidling 7.000 

Lokaleleje 0 

Porto og fragt 2.500 

Administration 10.000 

Diverse 2.500 

Aktiviteter (uspec.) 20.000 

Udgifter I alt 860.000 

  

   

Indtægter (før projekter)  

https://www.folkeskolen.dk/872014/national-laesestrategi-dlf-er-ikke-med


 

I alt Forventet 

Partnere (4/5) 365.000 

Sponsorer (3/4) 75.000 

Biblioteker (34) 401.500 

I alt 841.500 

 
Partnerne bag Tænketanken 
er Bibliotekschefforeningen, Bibliotekarforbundet, INF, DFFU og Danmarks Biblioteksforening, der 
også administrerer projektet. Repræsentanter for disse organisationer udgør også en styregruppe 
for Tænketanken.  
 
Ud over basisdriftsøkonomien har der i Tænketanken været en omsætning på mellem 1 og 3 mio. kr. 
årligt, da udgangspunktet er, at alle undersøgelser og projekter skal eksternt finansieres.  

 
 Indstilling 

Sagen drøftes og der indledes drøftelse med den nuværende leder om at forsætte i en toårig 
periode, under forudsætning af at de nødvendige indtægter er tilvejebragt.  

 
 Afgørelse 

Indstillingen tiltrådt. 
 

5.  Budget 2020 
Bilag: budgetudkast 2020 
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening har igennem et par år budgetteret med underskud finansieret af 
kassebeholdningen, for at fremme en række aktiviteter til gavn for medlemmerne.  
 
FU har i forbindelse med dette års budgetlægning lagt en forudsætning om et budget i balance, da 
det vurderes at kassebeholdningen nu har en passende størrelse i forhold til at kunne dække 
foreningens forpligtelser. 
 
De forrige års underskud er dækket af foreningens kassebeholdning, som er opbygget siden 
kommunesammenlægningen for at kunne konsolidere sig og ved at man i forrige valgperiode har 
lavet store administrative besparelser, og omstruktureret sekretariats betjening og den regionale 
struktur. Egenkapitalen forventes ved årets udgang at være omkring 6 mio. kr.   
 
I forrige periode har været fortaget kontingentnedsættelser ad flere omgange og foreningen har 
økonomisk været udfordret af en periode med færre medlemmer. En udvikling som nu er vendt, og 
der opleves en stabilisering 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, 2018 og 2019 har haft 
mulighed for at budgettere med et driftsunderskud til en særlig kampagneindsats for at styrke 
debatten om bibliotekerne, samt fortsat driftstilskud til Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  
 
Sekretariatet har i forrige 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.  
 

http://www.bibliotekslederforeningen.dk/
http://bf.dk/
https://informationsstudier.ku.dk/
http://www.dfdf.dk/
http://www.db.dk/


 

Det er også baggrunden for, at Danmarks Biblioteksforening fortsat er en stor fast bidragsyder til 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker.  
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
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, og i årets løb har været ansat projektledere på ”National Læsestrategi” og 
”Læsningens digitale potentiale”. 
 
I de forgangne 4 år har der været stor aktivitet i Tænketanken og en del større eksternt finansierede projekter. 
Ud over basisdriftsøkonomien har der i Tænketanken været en omsætning på mellem 1 og 3 mio. kr. 
årligt, da udgangspunktet er, at alle undersøgelser og projekter skal eksternt finansieres. 
 
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 været med. Desuden er 
der tilsagn fra tre kommercielle sponsorer og forhandling med et par stykker mere.  
 
Hovedparterne 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. På den baggrund indstiller FU at forsætte støtten til 
Tænketanken i de næste to år.  
 
Indtægter 
På mødet vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse, samt oplægget til budget 2020, 
der i store træk tager udgangspunkt i budget 2019, men hvor der er foretaget nedskæringer på knap 
en ½ mio. kr. for at opnå balance. Dog er der foretaget prisfremskrivninger på den af KL anbefalede 
2,0 % på to konti, som er løn og kontingent.  
 
De fremskrevne kontingentsatser fremgår af bilaget.  
 
Indtægterne er på 8.865.000 kr. hvilket stort set er samme indtægt som sidste år. En kommune har 
meldt sig ud (Guldborgsund) og en har meldt sig ind (Struer). 
 
Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2020 ca. 650.000 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 medlemsorganisation, der som udgangspunkt ikke skal 
skabe indtægter på aktiviteter for medlemmerne.    
 
Udgifter 
Politiske udvalg har en udgift på 50.000 kr. mindre i 2020 end 2019. Det skyldes at der forventes en 
besparelse på formandens mødeudgifter på 20.000 kr. samt foretage besparelse på internationalt 
arbejde og på udgifter til repræsentantskabet.  
 
FU har fastsat nye regler for tabt arbejdsfortjeneste, men forventer ikke en stigning i udgiftspresset i 
2020. Dog skal man være opmærksom på det fremover, da kommunerne ikke alle steder dækker 
politikernes udgifter i forbindelse med deltagelse i DB-møder.  
 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/lsningens-digitale-potentialer-


 

Der er i 2020 afsat 100.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2019) til National Kampagne. Kontoen til 
udviklingsprojekter er nedskrevet med 200.000 kr., som sidste år blev afsat til National Læsestrategi. 
Kontoen til regionale aktiviteter fastholdes, da aktivitetsniveau til regionale møder, Folkemøde, 
Kulturmødet på Mors og BogForum fastholdes og sponsoreres på niveau med 2019.   
 
Personaleomkostningerne er stort set på niveau med 2019, ud over de overenskomstmæssige 
lønstigninger. Dog bespares 50.000 kr. som sidste år var afsat til løn til studenter og medarbejder i 
forbindelse med National Læsestrategi.  
 
Dette resulterer i, at der er skåret omkring 500.000 i driftsbudgettet, så der budgetteres med et 
underskud på 100.000 kr. Dette vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 6 mio. kr., 
da man tidligere har besluttet, at en hensigtsmæssig egenkapital skal ligge på, hvad der svarer til ½ 
års drift. Dog kan der opnås en balance, hvis man vælger ikke at afsætte midler til kampagne i 2020 
 

 Indstilling 
At der tages stilling om der skal foretages yderligere besparelser inden budgettet, oversendes til 
repræsentantskabet eller om de 100.000 kr. skal finansiers af kassebeholdningen.  
 

 Afgørelse 
Budgettet fremsendes med anbefaling til repræsentantskabets endelig godkendelse. 
 
 

6.  Kulturmødet  
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteker havde i år rigtig mange aktiviteter på Kulturmødet. Danmarks 
Biblioteksforening bidrager med 50.000 kr. og direktøren deltager i planlægningen, ligesom han 
også sidder i Advisory Board. Den store arbejdsindsats bliver dog lagt af de lokale biblioteker, og 
Aalborg stiller en medarbejder til rådighed som koordinerer alle bibliotekernes aktiviteter.  
 
I Bibliotekernes telt på kulturmødet er der 30 events med mange forskellige emner 
som Litteraturbingo, Poetry Slam, forfatterskole og et væld af forfatterarrangementer. Se den 
udførlige liste her. 
 
Bibliotekerne på kulturmødet er ikke kun i deres eget telt, men har flere arrangementer rundt om i 
Nykøbing Mors, hent listen her. 
 
Danmarks Biblioteker inviterede også til en stor politisk debat om læsning: 
Skal fremtidens generationer læse? 
Folkescenen fredag den 23. august kl. 11.15-12.15. 
Download programmet for debatten. 
 
Formanden orienterer kort om forløbet af debatten, og dialogen efterfølgende med KL. Herunder 
også samarbejde med KL om at skabe debatmateriale til kommunerne som opfølgning på KL 
bibliotekspolitiske oplæg.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Sagen drøftet, og der var tilfredshed med arrangementet og bibliotekernes synlighed.  
 

https://www.db.dk/files/Program%20for%20Bibliotekernes%20Telt.pdf
https://www.db.dk/files/Program%20for%20Bibliotekernes%20Telt.pdf
https://www.db.dk/files/Kulturm%C3%B8det%202019%20-%20Bibliotekerne%20p%C3%A5%20Kulturm%C3%B8det.pdf
https://www.db.dk/files/2019%20kulturm%C3%B8de%20debat%20-%20Skal%20fremtidens%20generationer%20l%C3%A6se_0.pdf


 

  
7.  IFLA  

   
 Sagsfremstilling 

Årets verdenskongres for biblioteker 
WLIC – World Library and Information 
Congress – fandt sted i dagene fra 
den 24. til den 30. august i Athen. 
 
Fra Danmarks Biblioteksforening 
deltog formand Steen Bording 
Andersen (A), og de to næstformænd; 
Politisk næstformand Jane Jegind (V) 
og faglig næstformand Jakob Lærkes, 
bibliotekschef i Gladsaxe, samt en 
række andre danskere fra biblioteker, 
kommuner og organisationer.  
 
Man kan læse mere om de danske 
aktiviteter her hvor den særlige 
danske session med fokus på 
bibliotekspolitiske emner er 
beskrevet.  
 
På præsidentens sessioner var der 
også flere politiske indspil fra de 
danske politikere der deltog, med 
henblik på at give IFLA en mere 
politisk profil, og få flere politikere til 
at deltage, sammenfattet i dette opslag på Facebook. 
 
DB’s formand sammenfattede debatten: 
 
 “Remember- Don’t ask what your politician can do for the libraries but tell the story of what the 
libraries can do for the society and the world.” 
 
På IFLA-konferencen var der også flere drøftelser om FN’s verdensmål og bibliotekernes rolle, som 
også er et fokusområde for DB. 
 

 Indstilling 
Det foreslå at der lægges op til at international arbejdsgruppe kommer med oplæg til politiske 
opfølgninger på debatten, samt i forhold til arbejdet med FN verdensmål, hvor også taskfors 
inddrages 
 

 Afgørelse 
Formandens orientering taget til efterretning, og indstillingen tiltrådt.  
 
 
 
 

8.  EBLIDA til orientering  
   

https://biblioteksdebat.blogspot.com/2019/08/trump-er-en-gave-for-det-forpligtende.html


 

 Sagsfremstilling 
Den europæiske interesseorganisation EBLIDA har afholdt årsmøde i Dublin. Fra DB deltog Paw Ø. 
Jensen og Steen Bording Andersen, sidstnævnte sidder i EBLIDA’s bestyrelse. På 
Forretningsudvalgsmødet vil de orientere om konferencen, og give en status på EBLIDA strategiske 
planer og indsats i forhold til den europæiske copyright reform. 
 
Se mere om konferencen her  
 

 Indstilling 
Orienteringen tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
Taget til efterretning. 

  
9.  DB-Kampagne i uge 37 – til orientering 

 
 Sagsfremstilling 

FU har tidligere vedtaget at afholde Danmarks Biblioteksuge i uge 37 med fokus på LÆSNING under 
temaet #LæsLøs. Det sker i samarbejde med  Image Consult, som også stod for kampagnen med 
ORD sidste år.  

 
Kampagnen er planlagt så den skydes i gang på FNs 
læsedag, søndag den 8. september og kører hele 
den efterfølgende uge 37. Samtidig afholdes der 
høring på Christiansborg den 11. september.  

 
I planlægningsfasen opstod den udfordring, at 
Centralbibliotekernes “temasamarbejde” med DR 
har planlagt kampagneuger fra uge 35-40 med 
temaet om ”Øgendahl og klassikerne” – også om 
læsning.  

Som der blev orienteret om på seneste møde, 
forsøgte DB derfor at etablere et samarbejde, og 
lave nogle fælles elementer. Således at vores peak 
er i uge 37 – hvor vi laver et fælles konkurrenceelement med ”Danskernes Yndlingscitat”. 
Det lykkedes og kan følges på www.yndlingscitat.dk  

Det betyder at der er blevet indsamlet citater i nogle uger, med deadline for indsamling fredag den 
30. august 2019. 

 
Der er nedsat en nomineringskomité med skuespiller og instruktør Hella Joof, vært på P4 Lotte Friis 
og Michel Steen-Hansen som udvælger 9 citater blandt de flere hundrede citater der er indkommet, 
og som danskerne kan stemme om.  
  
Projektet er udviklet i et partnerskab med P4 formiddag, som hver formiddag har haft indslag om 
yndlingscitater på forskelligvis, og de har været gode til at nævne bibliotekerne.  
 
I kan her høre et af de mere spektakulære eksempler.  

https://eblida2019.sciencesconf.org/
http://www.yndlingscitat.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksBiblioteksforening/posts/2689082141116327?__tn__=-R


 

 
 
Aftenshowet også et langt indslag om Danskernes Yndlingscitat med Hella Joof.  

Desværre havde de misforstået at det kun 
var nominering hun skulle være med til, og 
de nævnte ikke at det var sammen med 
biblioteker, men til sidst fik de dog nævnt 
den rigtige URL og så får det jo flere til at 
komme med bud.  

Afstemningen blandt 9 udvalgte citater begynder den 4. september og slutter den 11. september. 
Vindercitatet afsløres kort herefter - stadig i Danmarks Biblioteksuge 37 - og lige nu er det planen at 
gøre det i P4 formiddag fredag den 13. september. 
 
 
#LæsLøs 
Hele krumtappen i #LæsLøs kampagnen er alle 
de aktiviteter der laves lokalt. Der er i år 69 
kommuner med i Kampagnen, som får tilsendt 
gratis kampagnepakker med forskelligt 
materiale (ikke-medlemskommuner dog mod betaling) 
 
Aktiviteterne kan følges i facebookgruppen Laborateket og I kan her se et par eksempler 
  

  

https://www.facebook.com/groups/1369353553102822/
https://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet-9/aftenshowet-11/aftenshowet-2019-08-27#1395708


 

 
 
I kan se mere inspiration på https://danmarksbiblioteker.dk/kategori/idebank/  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Anbefaling af at DB fortsætter med Danmarks Biblioteksuge i uge 37 – gerne i samarbejde andre.   

  
10.  Regnskab – til orientering 

Bilag: 20190731 Ledelsesrapport - perioderegnskab   
 

 Sagsfremstilling 
På mødet orienteres om perioderegnskab, hvor der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det 
budgetterede.  
 

 Indstilling 
Til orientering. 
 

 Afgørelse 
Taget til efterretning. 

  
11.  DB kulturkonference til orientering 

Bilag: db.dk/kulturkonference2019  
 

 Sagsfremstilling: 
”Nej til ekkorum og øget fragmentering. Ja til udvikling i stedet for afvikling!” - er overskriften på 
kulturkonferensen, som DB’s Kulturudvalg arrangerer i år.  

https://danmarksbiblioteker.dk/kategori/idebank/
https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Organisation/FU%202019/FU%2020190617/db.dk/kulturkonference2019


 

 
 

 
Konferencen er overtegnet og der er venteliste. 
 

 Afgørelse 
Taget til efterretning. 

  
  
12.  Møder i fortid og fremtid til orientering 

 
 Sagsfremstilling 

 
Årshjul 
 
24/06-25/06-2019                    EBLIDA Council & Conference finder sted I Dublin, Irland 

22/08-24/08-2019                    Kulturmødet Mors 
 
24/08-30/08-2019                    IFLA: Årsmøde Athen 
 
08/09-16/09-2019                   UGE37 Biblioteksuge #LæsLøs 
 
11/09-2019                               Høring National Strategi på Christiansborg 



 

 
13/09-2019                               Bibliotekernes Dialogforum hos DB 
 
08/10-2019                                DB Lærings- og Digitaliseringsudvalg 
 
15/12-2019                                Repræsentantskabsmøde, Bellacenter 
 
15/11-17/11-2019                    Bogforum Bella Center 
 

 Indstilling 
Til orientering. 
 

 Afgørelse 
 

 

 

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen 

Formand                          Direktør 


