
 

Forretningsudvalgsmøde  
 

16.06.2020 
REFERAT 
 
Dato: mandag den 15. juni ONLINE kl. 10.00-12.00 

Mødested: Microsoft Teams 

Frokost: Kaffe/the og frokost må I hver især selv sørge for  

 

Deltagere: 

Steen Bording Andersen  

Jane Jegind 

Evan Lynnerup 

Paw Ø. Jensen 

Jakob G. Lærkes  

Lars Bornæs  

Thomas Angermann 

Kim Valentin 

Anette W. Godt 

Inge Dinis 

Afbud: 
 
Sekretær for udvalget:  
Michel Steen-Hansen  
 
Helt praktisk; der er én mødeleder, som giver ordet og når vi har talt, slår vi mikrofonen fra. 
Når I kører pilen/cursoren hen over billedet, vil en menulinje komme frem, her kan man slå mikrofon og 
kamera til/fra.  
Her er også et  samtaleikon – slå det til, så vil der kører en chat i højre (måske venstre på jeres maskine) 
og her kan I skrive, hvis I vil have ordet.  
  
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 Sagsfremstilling 
Dagsorden og referat af møde den 27. marts. 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 
 

2.  Bibliotekerne og genåbningen  
 

 Sagsfremstilling 
Bibliotekerne åbnede den 18. maj og endnu mere den 21. maj. Forud for det lå der en 
del aktiviteter med at få klare retningslinjer, sådan at vi kunne få bibliotekerne med i 



 

første åbningsbølge, ud fra den strategi FU lagde på onlinemødet den 27. marts.  
 
Danmarks Biblioteksforening lavede sammen med Bibliotekschefforeningen og 
Forbundet Kultur og Information den 19. april 2020 et Åbent brev til kulturminister 
Joy Mogensen, med en række anbefalinger og scenarier. Disse scenarier havde vi 
udarbejdet sammen, og lavede på den baggrund en forhandlingsgruppe som mødtes 
jævnligt og koordinerede vores udmeldinger (senere kom HK Kommunal også med).  

Vi blev også indbudt til forhandlinger i Kulturministeriet, hvor der op til åbningen den 
18. maj blev afholdt 3 møder. Vi bearbejdede og uddybede vores scenarier og 
fremsendte disse.  
 
Der var i forløbet en usikkerhed på håndteringen af materialer og om disse skulle i 
karantæne. Usikkerheden opstod på baggrund af at Sundhedsstyrelsen kom 
divergerende udmeldinger til både de biblioteker, som havde lave forskellige former 
for ”take away” løsninger og til Forbundet Information og Kultur, som førte dialogen 
med sundhedsmyndighederne på vegne af forhandlingsfælleskabet. Fra Danmarks 
Biblioteksforenings side valgte vi at beskrive forløbet, som kan ses her og samtidig 
sende eksempler til ministeriet fra f.eks. Tyskland og Norge, hvor der ikke var 
karantæne af afleverede materialer.  
 
Det intense arbejde på de indre linjer samt overfor myndigheder og beslutningstagere 
medførte, at det blev meddelt den 7. maj, at bibliotekerne som den eneste 
kulturinstitution, kom med i første del af fase 2 genåbningen den 18. maj for udlån og 
aflevering. Retningslinjerne endte også med at materialer ikke skulle i karantæne.  
 
Efterfølgende skrev vi takkemail (som også blev delt SoMe op til partilederdebatten i 
TV) til alle kulturordførerne og til partilederne, hvor vi også skrev at vi var parate til 
anden del.  
 
Det skete så allerede med del 2 af fase 2 den 21. maj. Hvor også ophold i rummet blev 
tilladt og dermed arrangementer ud fra de generelle sundhedsfaglige retningslinjer og 
deltagerantallet styret af forsamlingsforbuddet.  
 
Nu er spørgsmålet hvad de næste behov er. Flere har påpeget, at med så lavt 
smittetryk og fornuftig adfærd, så ville det være fornuftigt at få adgang til de åbne 
biblioteker i den selvbetjente åbningstid.  
 
DB-undersøgelse af bibliotekernes genåbning 
For at kunne gribe næste etape af åbningen an bedst muligt, har Danmarks 
Biblioteksforening primo juni udsendt spørgeskema til alle bibliotekerne og spurgt ind 
til deres erfaringer med den første genåbning og ønsker til fremtiden.  
 
På mødet orienterer direktøren om undersøgelsen og lægger op til debat om FU’s 
holdning til den næste fase af genåbningen af bibliotekerne.  
 

 Indstilling 
Forløbet drøftes og der opsættes pejlemærker for næste etape af genåbningen af 
bibliotekerne. 
 

 Afgørelse 

https://www.db.dk/bibliotekerne-boer-gradvist_aabnes
https://www.db.dk/bibliotekerne-boer-gradvist_aabnes
https://www.db.dk/mens-vi-venter-paa-retningslinjer-til-bibliotekerne
https://www.db.dk/artikel/retningslinjer-%C3%A5bning-af-biblioteker-den-18-maj
https://www.db.dk/artikel/nye-retningslinjer-gen%C3%A5bning-af-biblioteker


 

Der udarbejdes oplæg til en yderligere genåbning af bibliotekerne. Danmarks 
Biblioteksforening opfordrer både de centrale og lokale myndigheder til at fortsætte 
genåbningen i forhold til den ubemandede åbningstid, men også for længerevarende 
ophold, aktiviteter for børnefamilier, brug af Pc’er samt for skole- og folkebiblioteker 
med fælles betjening.  
 
Der laves også en beskrivelse af det øgede brug af det digitale bibliotek, der skal 
betales i forhold til en så voldsom stigning af de digitale materialer. Det koster nemlig 
mere at udlåne digitale materialer end fysiske. Derfor opfordrer vi til at være 
opmærksom på, at der er finansiering til indkøb af både digitale og fysiske materialer, 
sådan at borgerne til enhver tid har en rimelig adgang til viden og kultur via de danske 
folkebiblioteker. 
 
Både fra statslige hold og ude i kommunerne skal man være opmærksomme på, at 
borgerne bruger bibliotekernes digitale materiale stadig mere, og det koster, samtidig 
med at langt de fleste stadig efterspørger de fysiske bøger.   En opfordring som både 
skal ses i en faglig sammenhæng og i en politisk, for det er ikke omkostningsfrit at 
udvikle et videnssamfund – med adgang for alle.  
 
Oplægget skal kunne fungere som en henvendelse til politikere og embedsværk.  
 
Et oplæg til FU eftersendes, med en plan om udsendelse.  
 

3.  CORONA og nye netværk 
 

 Sagsfremstilling 
En del nye ”midlertidige” partnerskaber er opstået i kølvandet på Coronakrisen. 
Fælles for dem er, at de er hurtigt arbejdende og meget ofte har en karakter af at 
skulle afdække branchernes tiltag inden for specifikke fagområder som udsatte børn, 
ensomme ældre etc.  
 
Danmarks Biblioteksforening deltager i følgende ad hoc grupper: 

a) Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed Ældresagen, 
FOA m.fl. på baggrund af den aftale som Folketingets indgik d. 1. maj. Michel 
deltager. Første møde i partnerskabet er afholdt 

b) Partnerskab vedr. udsatte børn og unge under COVID-19, Michel deltager. 
Red Barnet, Børns Vilkår og Røde Kors faciliterer partnerskabet på baggrund 
af den aftale som Folketingets indgik d. 1. maj. Første 3 møder afholdt 

c) BID en partnerkreds, der skal ansøge om midler fra de hjælpepakker, der nu 
etableres i forhold til at hjælpe de danske byer igennem krisen. Det 
overordnede mål er at få byerne og bymidterne til at leve igen – dvs. at få 
gang i det velfungerende byliv, der formentlig også er afgørende for byerne. 
De andre deltagere er indtil videre Landdistrikternes Fællesråd, De 
Samvirkende Købmænd, Dansk Erhverv, Dagrofa, Realdania og flere af 
erhvervshusene 

d) KULTURLIVETS STØRSTE UDFORDRINGER Under og efter Coronakrisen - 
Michel deltager. 



 

Et projekt der afdækker udfordringerne ved Danske Kulturbestyrelser, i 
samarbejde med Innoversity CPH og Rasmussen&Marker første møde afholdt 

Det er positivt at Danmarks Biblioteksforening som repræsentant for 
bibliotekerne inviteres ind i disse netværk, hvor kultursektoren ofte er meget 
svagt repræsenteret. Dog er det også ressourcekrævende.  
 
Der lægges op til en snak om prioriteringer og idéer til arbejdet i Danmarks 
Biblioteksforening under Coronakrisen.  

 
 Indstilling 

Direktøren orienterer kort og det drøftes, hvordan Danmarks Biblioteksforening kan 
øve indflydelse, til gavn for bibliotekerne og borgerne, samt hvor det vil være 
fornuftigt at prioritere indsatsen. 
 

 Afgørelse 
Direktøren orienterede om sagen, og den genoptages på næste møde med henblik på 
at vurdere fremdriften i projekterne og om de bliver permanente, sådan at vi laver en 
anden repræsentation i de forskellige netværk.  
 

4.  Danmarks Biblioteksforening strategiseminar 
Bilag: Handleplan 20/21 
 

 Sagsfremstilling 
På repræsentantskabsmødet i efteråret afholdt man en række temadrøftelser, som 
omfatter de fire temaer der er fastlagt i Strategi 2030.  
 
Det havde FU planlagt at afholde strategiseminar om i marts måned, og der er derfor 
ikke færdiggjort en handlingsplan. Et udkast til handlingsplan er medsendt som bilag. 
 
FU har også valgt at udskyde strukturdrøftelse af hele Danmark Biblioteksforenings 
organisation og valgstruktur. FU har vedtaget at sætte det på som tema på et 
kommende møde.  
 
Det anbefales af FU afholder et nyt strategiseminar efter sommerferien, hvor 
handlingsplan og strukturdebat behandles og efterfølgende færdiggøres som oplæg til 
repræsentantskabsmøde den 20. november. 
 

 Indstilling 
Sagens drøftes og der fastlægges dato for strategiseminar. 
 

 Afgørelse 
Der udsendes en doodle på mulighed i september.  
 

5.  KL bibliotekspolitisk oplæg 
Bilag: Udnyt bibliotekets fulde potentiale 
 

 Sagsfremstilling  
Som tidligere behandlet på FU og Repræsentantskabsmøder har der administrativt 
været arbejdet på at skabe et fælles debatoplæg til kommunerne om mulighederne i 

https://dbforening.sharepoint.com/:b:/g/EWP7e9oiUupGqgBa16bKcfYBV8YaHsJA-ebCY7-88kam_g?e=4%3aejyfz0&at=9
https://www.db.dk/files/Strategi_2030_DB_web.pdf
https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Organisation/FU%202020/20200124%20FU/Udsendte/Biblioteksoplæg%20KL.pdf


 

fremtidens biblioteker mellem KL, Bibliotekschefforening og Danmarks 
Biblioteksforening. 
 
Oplægget forventes offentliggjort i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
den 16. og 17. april, hvor det også sættes til debat. Der mangler dog en endelig 
afgørelse fra KL. 
 
Da topmødet blev aflyst, var direktøren i kontakt med kontorchefen i KL om, hvornår 
vi kunne forvente at oplægget blev udsendt. Der var enighed om at indstille, at det 
afventer til Coronakrisen er stilnet af. 
 
Skal Danmarks Biblioteksforening være proaktiv og evt. lave et arrangement omkring 
en offentliggørelse? 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på at formulere en tilbagemelding til KL. 
 

 Afgørelse 
Der arbejdes videre med en ide om at lave en fælles event for offentliggørelse i 
efteråret. Michel udarbejder et oplæg til FU og går i dialog med KL og 
Bibliotekschefforeningen. 
 

6.  Opsamling på DB-kampagne uge 2019 og planlægning af Kampagne 2020 
Bilag: Evaluering uge 37 
 

 Sagsfremstilling 
Som besluttet på sidste FU møde, bliver efterårets bibliotekskampagne et samarbejde 
mellem Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekernes Temasamarbejde, som 
Centralbibliotekerne står bag.  
 
Temaet bliver naturen, hvordan vi mennesker former den, hvordan vi kan være med 
til at passe på den og skabe mere vild natur. Der er fokus på biodiversitet og rewilding 
og kampagnen lægger sig op ad DR’s udsendelse ”Giv os naturen tilbage” med 
Bonderøven. Selvfølgelig har vi i kampagnen fokus på litteratur, læsning og 
bibliotekernes kerneopgave. DR og natur- og friluftsorganisationer er fortsat vigtige 
partnere. 
 
Tidspunkt for kampagnen 
Som noget nyt, så kører kampagnen fra den 8. september til og med uge 42. Det gør 
den først og fremmest fordi, vi gerne vil arbejde hen imod at lave en fælles 
tilbagevendende ”biblioteksuge” hvert efterår, der starter med FN’s internationale 
læsedag den 8. september og fortsætter en uge frem.  
I denne uge vil vi opfordre alle til at koncentrere deres aktiviteter. Ugen vil være en 
del af en længere kampagne, hvis temaer fortsat skifter. Temaet for ”biblioteksugen” 
vil altså i 2020 være ’Vores natur’.  
 
I uge 37 er der ligeledes Naturens dag, ligesom det giver mening at tage uge 42 med i 
kampagnen, da ’Nat i naturen’ ligger den 17. oktober. Mange biblioteker har planlagt 
aktiviteter i forbindelse med Nat i naturen i foråret, som vi måske vælger at skubbe til 
efteråret. 
 
Coronakrisen har vanskeliggjort planlægningen. Indholdet i biblioteksugen er ikke 

https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Organisation/FU%202020/20200124%20FU/Udsendte/Evaluering%20kampagne%20uge%2037.pdf


 

konkret besluttet, lige som en fælles national event koordineret af Danmarks 
Biblioteksforening ikke er fastlagt. Der har været afholdt en idé-genereringworkshop 
med repræsentanter fra alle centralbiblioteker og DR i maj.  
 
På mødet lægges op til drøftelse af idéer til temauge og den fælles nationale 
begivenhed. 
 

 Indstilling 
Idéer drøftes og bearbejdes efterfølgende til en samlet plan.  
 

 Afgørelse 
Orienteringen taget til efterretning og planlægningen sammen med CB og DR 
fortsætter som planlagt – se mere 
https://www.facebook.com/groups/1728845164043440/ 
 

7.  Kulturmødet 
 

 Sagsfremstilling 
Kulturmødet er aflyst som fysik event, men der laves en digital afløsning i en form.  
Aalborg Bibliotekerne koordinerer et litterært spor, hvor der bliver en del oplæg og 
debatter med forfattere. 
 
Danmarks Biblioteksforening arbejder på en idé med en politisk debat om Fremtidens 
Bog – bogens fremtid. Vi har været i dialog med direktøren Trine Bang, om at 
bibliotekerne byder ind i litteraturdebatten med et fokus på bogens status. Hvad sker 
der hele branchen rundt ift. de nye platforme og når salget af papirbøger daler. Hvad 
gør digitalisering af godt og skidt ift. læselyst og nye målgrupper? F.eks. med deltager 
af Morten Hesseldahl, Kulturministeren eller … 
 
Vi snakker på mødet om kulturmødet og vores eventuelle debatter.  
 
Ud over vores debat så laver Aalborg bibliotekerne litteraturspor på kulturmødet:  
I år får et fokus på det samfundsrelaterede med forfattere som Asta Olivia Nordenhof 
i samtale med professor emeritus Ove Kaj Pedersen om neoliberalisme og Kristian 
Bang Foss i samtale med forsker Rune Stubager om klasser. Alt bliver optaget i løbet 
af sommeren og lagt ud til premiere d. 20.-22. august. Evt. med lokale screeninger på 
Mors ifm. fællesspisninger og efterfølgende snak omkring bordene og i plenum. 
 

 Indstilling 
Danmarks Biblioteksforenings deltagelse i kulturmødet planlægges 
 

 Afgørelse 
Der arbejdes videre med idéen om en hybrid debat som beskrevet i dagsordenen. 
 

8.  Bogforum  
 

 Sagsfremstilling 
Årets Bogforum vil blive afholdt som både fysisk og digital event. Det rejser en række 
udfordringer for både selve eventen og Danmarks Biblioteksforenings deltagelse, hvor 
vi i de seneste år har koordineret og organiseret en stand med støtte og deltagelse fra 
10-15 lokale biblioteker.  

https://www.facebook.com/groups/1728845164043440/


 

 
Fra Bogforum skrives der ”Med de seneste retningslinjer fra myndighederne har vi 
rammerne på plads for et velfungerende Bogforum og vi er i tæt dialog med 
myndigheder og politi om rammer og retningslinjer for afholdelsen. 
 
Udover udstilling/stande og sceneprogrammer arbejder vi i år på at præsentere en 
digital version af Bogforum som et ekstra tilbud. Gæsterne og andre 
litteraturinteresserede vil således kunne følge udvalgte dele af årets 
sceneprogrammer og aktiviteter hjemmefra, også i perioden efter Bogforum. 
 
Hvordan kommer Bogforum til at se ud i 2020? 
Vores planlægning tager udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer, som de tager 
sig ud netop nu. Vi krydser naturligvis fingre for, at Danmark vil være åbnet yderligere 
op, når vi kommer 5 måneder længere frem og rammer weekenden for Bogforum den 
30. oktober – 1. november. 
 
Skulle Bogforum blive afholdt i den kommende weekend, ville vi indenfor 
anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne have mulighed for at byde op til 30.000 
gæster og udstillere velkommen hen over de tre dage, ligesom vi ville kunne afholde 
scenearrangementer med op til 500 gæster. 
 
Vi forventer at kunne præsentere et sceneprogram med op til 150 arrangementer. 
Sceneprogrammet vil blive udarbejdet hurtigst muligt med afsæt i de mange gode 
forslag, vi har fået fra jer. 
 
For at imødekomme kravene til afstand mellem de besøgende, vil vi i år inddrage flere 
af de haller, der normalt ikke er i brug under Bogforum. Det kan have betydning for de 
enkelte standes placering. Vi vil i de kommende dage tage direkte kontakt til hver 
enkelt udstiller for en snak om stand indretning, standstørrelse og placering, så I får 
det bedst mulige resultat ud af jeres deltagelse. 
 
For at sikre et jævnt flow i besøgstallet vil vi i år kun sælge billetter i forsalg, ligesom 
billetterne kun vil være gyldige i en afgrænset periode af 5 timer.” 
 

 Indstilling 
Danmarks Biblioteksforenings deltagelse drøftes. 
 
Afgørelse 
Der arbejdes videre med en hybrid deltagelse, hvor der stadig er en fysisk stand, men 
hvor der udvikles flere elementer, der kan tilgås digitalt. 

  
9.  INTERNATIONALT  

   
 Sagsfremstilling 

Det internationale er også voldsomt påvirket af Corona krisen. Som konsekvens er alle 
fysiske konferencerne aflyst i 2020. Der arbejdes på mindre digitale mødet og er også 
løbende webinarer som f.eks. hos EBLIDA http://www.eblida.org/eblida-webinar-
series.html 

 
EBLIDA 
Steen Bording Anders orienterer 
 

http://www.eblida.org/eblida-webinar-series.html
http://www.eblida.org/eblida-webinar-series.html


 

IFLA 
Jakob Lærkes orienterer  

UNESCO 
Michel Steen-Hansen orienterer  

 Indstilling. 
 Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
 Orienteringen taget til efterretning. 

 
10.  FN verdensmål 

 
 Sagsfremstilling 

I forlængelse af forretningsudvalgets fokus på FN verdensmål har Danmarks 
Biblioteksforening igangsat et initiativ i forlængelse af vores konference sidste år, hvor 
vi nedsatte en taskforce (se mere på denne Facebookgruppe DB2030), der skulle 
arbejde med målene, og samle de der arbejder med SDG i bibliotekerne. Denne 
taskforce indbød i december en række parter til netværksmøde. 
 
Deltagere i netværket (som er åbent er p.t.): CONCITO, Sustainable Now, CHORA2030, 
Forbundet Kultur og Information, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Deltager 
Danmark og Verdens Bedste Nyheder m.fl. 
 
Målet er at skabe samarbejde mellem alle dem der arbejder med at skabe en folkelig 
involvering i FN verdensmål.  
 
At bruge bibliotekerne som den mest besøgte kulturinstitution, som afsæt for en 
masse af disse aktiviteter i samarbejde med andre aktører. På den vis at gøre 
bibliotekerne til folkets indgang til FN verdensmål og deres arbejde og involvering i 
dem.  
 
Konkret arbejder vi i Bibliotekerne på at udvikle et kompetenceforløb, i første omgang 
for biblioteksansatte, men på sigt for borgerne.  
 
Vi havde planlagt konference ”Verdens Bedste Løsninger” den 5. maj i Ballerup, som 
desværre blev aflyst.  
 
Men der arbejdes på en ny i efteråret, en anderledes konferenceform i efteråret, 
sammen med Bibliotekschefforeningen og Ballerup Bibliotek.  
 
I forbindelse med arbejdet er der opstået en idé om at lave et manifest omkring 
”bibliotekerne, borgerne og FN verdensmål”.  
 
Et oplæg som måske også kunne blive en indgang til klimaministeren og deres arbejde 
med at skabe en folkelig forankring i forhold til FN verdensmål.  
 
Direktøren orienterer om idéerne med henblik på en drøftelse, om der skal arbejdes 
med et politisk oplæg til en form for manifest.  
 
 

https://www.db.dk/hvordan-kan-bibliotekerne-spille-ind-i-2030-m%C3%A5lene
https://www.facebook.com/groups/706609713106254/


 

 Indstilling 
Sagen drøftes, med henblik på det videre arbejde med FN verdensmål. 
 

 Afgørelse 
 Der arbejdes videre med en hybrid konference, hvor der stadig er en fysisk konference 

med 50 deltagere, og hvor der tænkes flere elementer ind, der kan tilgås digitalt. 
Konferencen skabes i samarbejde med Ballerup Bibliotek, BCF og DB netværket 
DB2030. 
 

11.  Nye medlemmer til Statens Kunstfonds repræsentantskab 
 

 Sagsfremstilling 
Der skal nu udpeges nye medlemmer til Statens Kunstfonds repræsentantskab for 
perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024.  
 
Martin Lundsgaard-Leth er Danmarks Biblioteksforenings repræsentant i Statens 
Kunstfond. 
 
Fristen for udpegning af nye medlemmer er mandag den 10. august 2020 kl. 10.00. 
Herefter beslutter kulturministeren hvem, der indtræder i repræsentantskabet og 
beskikker vedkommende (som den formelle del af udpegningen) 

 Indstilling:  
At repræsentantskabet opfordres til at indstille kandidater, hvorefter FU indstiller. 
 

 Afgørelse 
Repræsentantskabet opfordres til at indstille kandidater, hvorefter FU indstiller både 
en mand og en kvinde. 
 

12.  Møder i fortid og fremtid 
 

 Sagsfremstilling 
 
Årshjul  
a. 20.-22. august                                Kulturmødet Mors (Digitalt) 

b. September?                                    FU strategiseminar 

c. 30. oktober-1. november             Bogforum 

d. 20. november                                 Repræsentantskabsmøde  

  
 Indstilling 

At fastlægge evt. dato for strategiseminar. 
 

 Afgørelse 
 

 

EVENTUELT 



 

Der har i tidens løb været eksempler på, at borgere har fået misbrugt deres personlige oplysninger fra en 

borger PC på med offentlig adgang som f.eks. på bibliotekerne eller internetcafeer. Senest i 21 Søndag hvor 

en hen kvinde har fået afluret sit cpr-nummer og NemID kode. Tilsyneladende startet med at en svindler 

har overvåget hendes brug af en PC på biblioteket. 

En del biblioteker har installeret udstyr, der skal forhindre folk med kriminelle hensigter i at misbruge 

bibliotekernes udstyr. Løsninger som hele tiden opdateres i forhold til at der kommer nye teknologi og nye. 

Danmarks Biblioteksforening opfordrer nu bibliotekerne til sikkerhedstjek som samme dag er udsendt til 

alle biblioteker og kan ses her https://www.db.dk/artikel/giv-computere-og-sikkerheden-endnu-et-

eftersyn  
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