
 

Strategiseminar                                               

& Forretningsudvalgsmøde 
           24-09-2020 

 
 
Dato:  Fredag den 2. oktober kl. 10.00 – 17.00 efterfulgt af middag  

Mødested: HOTEL SP34, Sankt Peders Stræde 34, 1453 København K. Mødelokale ”Plenum3” 

 

Mødet afsluttes med en MIDDAG for de der tilmelder sig. Vi håber alle har mulighed for at deltage i, 

da vi i perioden ikke har set hinanden.  

Tilmeldingen sendes til: jfv@db.dk senest tirsdag den 29. september. 
 

Hotel SP34 Konference - Coronatiltag 

SP34 har som alle andre møde- og konferencesteder implementeret nye tiltag for at afholde 

konferencer med minimal Corona-smittefare. 

Deltagere: 

Steen Bording Andersen  

Paw Ø. Jensen 

Jakob G. Lærkes  

Lars Bornæs  

Thomas Angermann 

Kim Valentin 

Anette W. Godt 

Inge Dinis 

Afbud: 

Evan Lynnerup 

 

Afbud: Er du forhindret i at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på 

jfv@db.dk 

 
Sekretær for udvalget:  
Michel Steen-Hansen  
 
Mødet opdeles i to: 
Strategiseminar fra kl. 10.00 til kl. 15.00 – herefter et ordinært FU møde fra kl. 15.00 - 17.00 
afsluttende med en fælles middag. 
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TIDSPLAN 

10.00   KAFFE med Sødt, Salt og Sundt. 

Velkomst ved formanden 

10.15  DAGENS PROGRAM  

Direktøren præsenterer og sætter i gang  

10.20  HVORFOR DB? 

Der er kommunalvalg den 16. november 2021 og hvad så? 

 

EN OPVARMNINGSØVELSE 

Fortæl den nyvalgte kommunalpolitiker, hvad kommunen får ud af at være med i DB? 

Fortæl den nye bibliotekschef, hvad biblioteket får ud af at være med i DB? 

11.00  HVORDAN KOMMER ALLE OM BORD? 

OPVARMNING: Parløbs idégenerering… 

Præsentation af Strategi 2030 som Repræsentantskabet vedtog sidste år.  

Som forberedelse læses det oplæg, som blev udarbejdet til Handleplan 2020/21 til 

forårets aflyste seminar Bilag: Handleplan 20/21  

12.00  ”MEILLE / MES” 

2-retters frokostmenu (kokkens valg) + 1 sodavand 

 

12.45 HVAD TÆNDER DET NÆSTE KULD AF BIBLIOTEKESPOLITIKERE OPVARMNING: 

Hvad fik dig til at stille op? 

 

Frem mod et valg er den fremtidige rekruttering 

vigtig for en politisk interesseorganisation. Både 

faglig og politisk. Hvad skal der til for at rigtig mange 

stiller op? 

 

Kræver det organisatoriske ændringer?  

Hvis der skal ske ændringer inden kommunevalget, 

skal vi have et forslag til Det Bibliotekspolitiske 

Topmøde 2021.  

 

Bilag: FU - STRUKTUR, ORGANISATION OG 

VALGPROCEDURE 

Danmarks Biblioteksforening strategiseminar 

 

https://www.db.dk/files/Strategi_2030_DB_web.pdf
https://www.db.dk/files/Handleplan_%28strategi_2030%29_DB_1korektur_0.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/files/2020%20FU%20-%20STRUKTUR%2C%20ORGANISATION%20OG%20VALGPROCEDURE_0.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/files/2020%20FU%20-%20STRUKTUR%2C%20ORGANISATION%20OG%20VALGPROCEDURE_0.pdf#overlay-context=FU20201002


 

13.30 DEN FÆLLES STEMME OG STEDET HVOR FAGLIGHED OG POLITIK MØDES 

 OPVARMNING:  

Hvem ville du allerhelst møde? Hvor, hvordan og hvorfor? 

 

 For en interesseorganisation som Danmarks 

Biblioteksforening er Det Bibliotekspolitiske 

Topmøde højt profileret begivenhed, som en af 

landets største kulturpolitiske møder/begivenheder, 

hvor fagfolk og kulturpolitikere fra kommunerne 

mødes.  

 

DB skaber også løbende en række andre aktiviteter, som knytter politik og faglighed 

sammen på møder, konferencer, kampagner, udviklingsprojekter, udgivelser, 

undersøgelser m.m.   

 

HVORDAN MØDER VI ENDNU FLERE? 

 Omkring alle disse aktiviteter arbejdes løbende på en aktiv kommunikationsindsats med 

en række elementer som tidsskriftet Danmarks Biblioteker, nyhedsbrevet Overblikket, 

hjemmesiden, debatindlæg, pressemeddelelser, Facebook og andre SoMe elementer.  

 

HVORDAN RAMMER VI ALLE? 

 

På mødet lægges op til debat om prioritering, profilering og udvikling frem mod 

kommunevalget.   

14.00 Eftermiddagsservering med Sødt, Salt og Sundt. 

14.15 HANDLINGSPLAN 2021/22 

OPVARMNING: Hvilken sætning vil du have med? 

 

Vi samler dagens input i et oplæg til en HANDLINGSPLAN og formulerer jeres bud. 

 

Efterfølgende vil sekretariatet bearbejde og sætte på dagsordenen 

til repræsentantskabsmødet den 20. november, og som kan 

anvendes som udgangspunkt for elementer på Det 

Bibliotekspolitiske Topmøde 2021, evt. sammen med KL-oplægget 

om Bibliotekernes potentiale (i skrivende stund kender vi ikke 

tidsplanerne for udsendelse af dette).   

 

(Det konkrete program 2021) og mulige Corona restriktioner i forhold til den praktisk 

afholdelse vender vi tilbage til under det ordinære møde.  

 

Bilag: Topmødet og strategien  

15.00  Ordinært Forretningsudvalgsmøde  

Se efterfølgende dagsorden  

17.00 WINE HOUR i hotel lobby og efterfølgende middag – husk tilmelding 

https://www.db.dk/files/2020%20FU%20-%20TOPM%C3%98DE%20OG%20STRATEGIEN_0.pdf#overlay-context=FU20201002


 

Ordinært Forretningsudvalgsmøde 

 
Dagsorden 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat, samt løbende sager 
 

 Sagsfremstilling 
Dagsorden og referat af møde den 15. juni. 
 
1. næstformand Jane Jegind er stoppet som følge af jobskifte. 
Det betyder, at vi skal have en ekstraordinær generalforsamling. Den kan 
afholdes i forbindelse med Topmødet i 2021. 
 
Af vedtægterne fremgår det, at:  
“Afgår 1. næstformanden i løbet af en valgperiode, vælger valggruppe A ny 1. 
næstformand ved en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 12 
måneder efter 1. næstformandens afgang.” 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
 
 

2.  Bibliotekerne og genåbningen  
Bilag: FU Corona og genåbningen 
 

 Sagsfremstilling 
 
EN STATUS 
Regeringen lukkede biblioteker og en masse andet den 23. marts 2020. En 
uddybende gennemgang kan ses af bilaget. 
 
I biblioteksorganisationerne lavede vi en hurtig plan for en gradvis, ansvarlig og 
kontrolleret genåbning i et samarbejde mellem fagforening, lederforening og DB, 
hvor vi holdt jævnlige møder forud for forhandlingerne (senere også KL).I 
biblioteksorganisationerne lavede vi en hurtig plan for en gradvist, ansvarligt og 
kontrolleret genåbning I et samarbejde mellem fagforening, lederforening og DB, 
hvor vi holdt jævnlige, møder forud for forhandlingerne (senere også KL). 
 
Der blev lyttet til vores plan for en gradvis, ansvarlig og kontrolleret genåbning i 
forhandlingerne med ministeriet og sundhedsmyndigheder. (I processen var en 
del uklarhed om håndtering af fysiske materialer og evt. karantæne af 
materialerne). 
 
Den 18. maj blev der genåbnet for lån og aflevering. 
 
Som besluttet på FU mødet den 16. juni øgende vi presset for en reel genåbning 
af bibliotekerne.  
 

https://www.db.dk/files/20201009%20FU%20Corona%20og%20gen%C3%A5bningen_0.pdf#overlay-context=FU20201002


 

Den 22. juni lykkedes det at få retningslinjer, der gjorde en (næsten) normal 
biblioteksdrift mulig.  
 
Med de begrænsninger der ligger i de generelle sundhedsfaglige anbefalinger, 
afstand, kvadratmeter krav og grænser for forsamlingers størrelse. 
 
Vi er stadig i dialog med Kulturministeriet, og holder møde i 
forhandlingsfælleskabet med fagforeninger og lederforeninger.  
DB har også spurgt alle bibliotekslederne, om der er behov for ændring af regler, 
hvilket ikke er et udbredt ønske. 
 
Den 9. september kom der nye lokale retningslinjer på baggrund af nye udbrud i 
Odense og København. Det kan nok forventes at ske med jævne mellemrum. Det 
kommunikerer vi løbende ud. 
 
DB deltager i følgende ad hoc-grupper med udgangspunkt i folketingets 
hjælpepakker og behovet for nye initiativer. Direktøren har på vegne af DB 
deltaget i følgende.  

a) Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed 
Ældresagen, FOA m.fl.  

b) Partnerskab vedr. udsatte børn og unge under COVID-19. Red Barnet, 
Børns Vilkår og Røde Kors  

c) BID om at skabe liv i bymidterne med deltagelse af Landdistrikternes 
Fællesråd, De Samvirkende Købmænd, Dansk Erhverv, Dagrofa, Realdania 
og flere af erhvervshusene 

d) KULTURLIVETS STØRSTE UDFORDRINGER Under og efter Coronakrisen - 
Danske Kulturbestyrelser 
 
Direktøren vurderer, at det er godt at få placeret bibliotekerne i disse 
samarbejder, hvor kulturen ikke er særlig bredt repræsenteret. 
Mødeintensiteten er dalende, og det vurderes der ikke vil være behov for 
at udpege andre til styregrupperne, men at vi løbende inddrage andre, 
når og hvis der nedsættes yderligere arbejdsgrupper i samarbejderne. 

 Indstilling 
FU tager stilling til om der skal arbejdes med nye retningslinjer, samt om DB skal 
deltage i netværk eller om der skal initieres nye.  
 

 Afgørelse 
 
 
 

3.  Læsernes Bogpris 
 

 Sagsfremstilling 
Berlingske ønsker ikke længere at deltage i at uddele læsernes bogpris efter 12 
års samarbejde med DB og landets biblioteker.  
 



 

Det betyder, at der ikke vil blive den eksponering prisen tidligere har haft i 
Berlingske, samt at de ikke vil betale de 50.000 kr. som udgør deres halvdel af 
præmiesummen på 100.000 kr.  
 
I bibliotekerne er der en rimelig stor fokus på prisen, da det er vores initiativ og 
det er LÆSERNE som vælger. Dog er der i de seneste 12 år kommet en del andre 
litteraturpriser og en del efter samme koncept, hvor læserne vælger. 
 
Grundlæggende betyder det at vi enten kan uddele den selv med en præmiesum 
på 50.000 kr. og lidt forøgede udgifter til trykning af materialer. 
 
Alternativt at forsøge at finde en eller flere andre samarbejdspartner. 
 
Eller helt at vælge at indstille prisen.  
 

 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og der skabes en plan for det videre arbejde med udvikling eller 
afvikling. 
 

 Afgørelse 
 
 

4.  KL bibliotekspolitisk oplæg 
Bilag: KL Debatoplæg - UDKAST - forord og introduktion (vedhæftet ikke offentlig 
udgave) 

 Sagsfremstilling  
Som tidligere behandlet på FU og Repræsentantskabsmøder har der 
administrativt været arbejdet på at skabe et fælles debatoplæg til kommunerne 
om mulighederne i fremtidens biblioteker mellem KL, Bibliotekschefforening og 
DB. 
 
Oplægget skulle have været offentliggjort i forbindelse med Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde den 16. og 17. april, hvor det også var sat til debat.  
 
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 på den anden side af 
sommerferien. 
 



 

Skal DB lave et arrangement eller debat, hvor man kunne offentliggøre oplægget 
evt. i forbindelse med Repræsentantskabsmødet.  
 
I skrivende stund er KLs behandling af oplægget ikke afklaret. KL afholdt digital 
kulturkonference den 21. sep. På mødet orienteres om denne.  
 

 Indstilling 
At vi i dialog med KL og BCF aftaler en plan for at skabe debat om bibliotekerne i 
kommunerne i forlængelse af KL oplægget og konstitueringen af 
tilslutningsaftalerne til den nye forening. 
 

 Afgørelse 
 
 
 

5.  Den danske kulturpolitik, debatten og DB 
 

 Sagsfremstilling 
I de seneste måneder har der været en del debat om kulturpolitik og kulturens 
vilkår. Herunder behovet for en samlet brancheorganisation for kulturen.  
 
Senest har Brian Mikkelsen ville samle kulturen under Dansk Erhverv, som I kan 
se her "Der er brug for nogle, der handler". Direktøren har holdt møde med 
Dansk Erhverv om bibliotekernes involvering i en sådan konstruktion. På mødet 
vil der blive orienteret om dette med henblik på en beslutning om DB skal melde 
sig ind i Dansk Erhverv og deltage aktivt i konstruktionen.  

Kulturdebat.nu 
DB har iværksat kulturdebat.nu 
Udgangspunktet var med formandens ord: ”det er ikke alene i bibliotekssektoren 
eller i kulturbranchen, at savnet af en landsdækkende kulturpolitik vokser, men i 
hele samfundet. 
 
Coronakrisen har gjort det tydeligt for mange, at regeringen oveni genåbning og 
klimapolitik har en væsentlig opgave i at få formuleret en samlet dansk 
kulturpolitik. Kulturen er nemlig alt det, der binder os sammen som mennesker 
og samfund, både når det går op og ned.” 
 
Læs DB-formand Steen Bording Andersens leder i Danmarks Biblioteker nr. 4, 
2020. 

Den blev lanceret i forbindelse med vores debat på Kulturmødet, hvor tanken var 
at kulturministeren skulle være inviteret til at give et indspark. Desværre kom 
kulturministeren ikke med, men vi har startet debatten langsomt op med nye 
indlæg hver uge fra meningsdannere og kulturpolitikere. Idéen er løbende at 
udbygge med debatevents som skal kulminere på Topmødet 2030. 

 

 

https://www.kl.dk/nyheder/center-for-vaekst-og-beskaeftigelse/kultur-og-fritid/2020/kls-konference-kultur-for-flere-obs-ny-dato-21-september-2020/
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/brian-mikkelsen-vil-samle-kulturen-under-dansk-erhverv-der-er-brug-for-nogle-der-handler
http://kulturdebat.nu/?p=156
https://www.db.dk/artikel/biblioteket-kan-v%C3%A6re-facilitator-ny-dansk-kulturpolitik
https://www.db.dk/artikel/biblioteket-kan-v%C3%A6re-facilitator-ny-dansk-kulturpolitik


 

I kan se mere om kulturmødedebatten her:  

Bogens magi og kulturpolitikkens potentiale på Kulturmødet 

 
 
På Kulturmødet 2020 debatterede Morten Hesseldahl, Merete Pryds Helle, 
Thomas Illum Hansen, Henrik Møller (A), Birgitte Bergman (C), Merete Riisager og 
Milan Rasmussen Bogens magi og kulturpolitikkens potentiale. Debatten kan 
genses her. En af deltagerne – næstformanden i Folketingets kulturudvalg Henrik 
Møller (A) – havde samme dag indlæg på kulturdebat.nu. Det kan du læse på 
kulturdebat.nu hvor de andres indlæg også kan ses, herunder fra flere FU 
medlemmer. 
 
Debatten blev livekastet til 15 biblioteker rundt om i landet. Hvor den oprindelige 
ide, var at man på den baggrund kunne have lavet lokale debatter om emnet. 
Desværre endte live debatten med at være fredag eftermiddag kl. 15.00 - 16.00, 
hvilket ikke var et særlig godt tidspunkt for lokale debatter i bibliotekerne.  
 
Direktøren orienterer om debatten og de efterfølgende reaktioner, samt om 
fremtidens muligheder for at skabe hybride debatter som både foregår fysisk og 
digitalt.  

 
 Indstilling:  

Der træffes beslutning om DBs involvering i Dansk Erhverv. 
 
Idéer til udviklingen af kulturdebat.nu drøftes. 
 

 Afgørelse 
 
 

6.  Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg 
Bilag: Topmøde programidéer  
 

 Sagsfremstilling 
På FU mødet tager vi en overordnet drøftelse af hvilke konsekvenser CORONA 
kan have på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg, hvor vi skaber en 
række fælles arrangementer med deres store litteraturfestival Ordkraft. 
 
På mødet orienteres om status i programlægning og de mulige Coronatiltag, samt 
konsekvenser for fælles seancer, festmiddag, udstilling etc. 
 
Det kan være vise sig vanskeligt, at have udstillinger, hvilket vil betyde en 
manglende indtægt på et par hundrede tusinde kroner.  

https://www.db.dk/artikel/bogens-magi-og-kulturpolitikkens-potentiale
https://www.db.dk/artikel/bogens-magi-og-kulturpolitikkens-potentiale
http://kulturdebat.nu/?p=156
http://kulturdebat.nu/?p=156
https://www.db.dk/files/Topm%C3%B8de%202021%20-%20programideer_0.pdf#overlay-context=FU20201002


 

Et fast element på topmøderne har de seneste 12 år været uddeling af Læsernes 
Bogpris. Så afhængigt af hvordan denne videreføres vil dette element også skulle 
gentænkes.  

Til orientering vedlægges en meget foreløbig programskitse.  
 
På trods af en række rykkere fra både os og Ordkraft er der endnu ikke kommet 
svar om deltagelse fra kulturministeren.  
 

 Indstilling 
Udkast til program drøftes og der tages stilling til hvilke forholdsregler der skal 
arbejdes med i planlægningen.  

 Afgørelse 
 

7.  Budget 2021 og resultatopgørelse 
Bilag: Budgetudkast 2021 og resultatopgørelse pr. 30.08.2020; Kontingenter og 
takster 2021 

 Sagsfremstilling 
Resultatopgørelsen bærer præg af Corona situationen og en del aflyste 
aktiviteter og møder. 
 
Det aflyste topmøde kom til at koste et underskud på 230.000 kr. Til gengæld er 
der hente en del ind på ikke afholdte aktiviteter og møder, så der forventes et 
mindre overskud på budgettet ved årets udgang.  
 
På mødet gennemgås resultatopgørelse og udkast til budget 2021.  
 
Indtægter 
På mødet vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse, samt 
oplægget til budget 2021, der i store træk tager udgangspunkt i budget 2020. 
Dog er der foretaget prisfremskrivninger på den af KL anbefalede 1,5 % på to 
konti, som er løn og kontingent.  
 
De fremskrevne kontingentsatser fremgår af bilaget.  

Indtægterne er på 8.166 kr. hvilket stort set er samme indtægt som sidste år.  
 
Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2021 250.000 kr. højere, hvilket 
modsvares af højere 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 er uændret i udgift, selvom forbruget er mindre i 2020, hvilket 
skyldes mindre mødeaktivitet pga. Corona.  
 

https://www.db.dk/files/Budgetudkast%202021%20-%20og%20resultatopg%C3%B8relse%20juni%202020_0.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/files/Kontingenter%20og%20takster%202021_0.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/files/Kontingenter%20og%20takster%202021_0.pdf#overlay-context=FU20201002


 

FU har fastsat nye regler for tabt arbejdsfortjeneste, men forventer en udgift på 
niveau med 2020. 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 2021 afsat 100.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2019) til National Kampagne. 
Kontoen til udviklingsprojekter er på 200.000 kr. 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 2020, ud over de 
overenskomstmæssige lønstigninger.  
 
Efter vi i 2020 år skar omkring 500.000 kr. i driftsbudgettet, og i år forventer et 
mindre forbrug, så vurderes det forsvarligt at 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. 
 
Personaleomkostningerne er stort set på niveau med 2020, ud over de 
overenskomstmæssige lønstigninger.  
 
Efter vi i 2020 år skar omkring 500.000 kr. i driftsbudgettet, og i år forventer et 
mindre forbrug, så vurderes det forsvarligt at 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 2021. 
 

 Indstilling 
 At budgettet indstilles til repræsentantskabets vedtagelse. 
 

 Afgørelse 
 
 

8.  FN verdensmål 
Bilag: Bibliotekernes verdensmålserklæring 
 

 Sagsfremstilling 
På sidste møde besluttede FU at arbejde videre med idéen om at skabe 
”manifest” som et fælles afsæt for bibliotekernes verdensmåls arbejde. 
 
Sekretariatet udarbejdet et oplæg til ”Bibliotekernes verdensmålserklæring” og 
brugt erfaringerne fra arbejdet i det netværket DB2030, som vi har skabt mellem 
en række af Verdensmålsorganisationerne og bibliotekssektoren.  
Se mere om netværket DB 2030 på denne Facebookgruppe DB2030  
 
Netværket har også skrevet til regeringen om bibliotekernes rolle i forbindelse 
med at de har inviteret til at komme med input til det arbejde de har igangsat 
med en ny national handlingsplan for arbejdet med FNs 17 verdensmål 
 

https://www.db.dk/files/DB2030%20Bibliotekernes%20verdensm%C3%A5lserkl%C3%A6ring.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.facebook.com/groups/706609713106254/


 

DB har sammen med DB2030, Ballerup bibliotek og Bibliotekschefforeningen 
afholdt ”Verdens Bedste Løsninger” den 30. september som I kan se mere om 
her  
 
Konferencen afholdes fysisk i Ballerup, med mulighed for digital deltagelse. Der 
var 50 fysiske deltagere og et tilsvarende antal digitale deltagere.  

 
 
På FU mødet drøftes det forsatte arbejde med FN verdensmål og processen 
omkring   ”Bibliotekernes verdensmålserklæring”. Idéen er at lancerer den som 
en fælles ramme for alle landets bibliotekers arbejde med FNs verdensmål og 
samtidig lancerer en række initiativer som certificering af verdensmålsbiblio-
teker. 
 
”Bibliotekernes verdensmålserklæring” kunne præsenteres for 
repræsentantskabet, udbredes til de øvrige biblioteksorganisationer og danne 
udgangspunkt for debat f.eks. på Topmødet. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes, med henblik på proces for ”Bibliotekernes verdensmålserklæring” 
og det videre arbejde med FN verdensmål. 
 

 Afgørelse 
 
 
 

9.  Repræsentantskabsmøde 
 

 Sagsfremstilling 
Den 20. november afholdes repræsentantskabsmøde i Albertslund. 
 
Idéer og temaer til mødet drøftes, og det afklares om vi kan lave debat med KL 
om oplægget Bibliotekernes Potentiale. 

 
 Indstilling:  

Idéer til programudkast forlægges til sekretariatets videre bearbejdning.  
 

 Afgørelse 
 

10.  Det Digitale Folkebibliotek og det samarbejdende biblioteksvæsen 
 

 Sagsfremstilling 
Under Corona nedlukningen blev også skabt en ny forening ” Det Digitale 

https://www.db.dk/vbl


 

Folkebibliotek ” der skal samle de digitale bibliotekstilbud, som FU drøftede på 
deres møde den 16. juni.  
 
I første omgang omfatter det Danskernes Digitale Bibliotek og eReolen. Alle 
kommuner er medlemmer og repræsenteret ved deres bibliotekschefer. I 
efteråret arbejdes med en tilslutningsaftale som skal behandles I alle kommuner. 
 
På mødet gives en orientering og det drøftes hvordan DBs rolle skal være i 
forhold til den nye forening. Se mere om foreningen her 
 
CENTRALBIBLIOTEKER 
Der er også lavet nye rammeaftaler mellem de 6 centralbiblioteker og Slots- og 
Kulturstyrelsen. 
 
I de næste fire år skal der arbejdes med to kerneopgaver: 
Materialeoverbygningen og ”temaspor”. Temasporene bliver den nye fælles 
ramme, der sikrer en sammenhængende national udvikling af 
folkebiblioteksområdet. Med temasporene som motor skal centralbibliotekerne i 
samspil med de lokale biblioteker udvikle tiltag, der skaber værdi lokalt, regionalt 
og nationalt – for folkebibliotekerne og for borgeren. 
 
De seks centralbiblioteker vil i løbet af efteråret forberede arbejdet med de tre 
temaspor: 
 

• Kultur for alle 

• Glæden ved sprog, litteratur og læsning 

• Borgeren i den digitale transformation 
 

Temasporene rulles ud i starten af 2021, når aftalerne træder i kraft. 
Folkebibliotekerne og samarbejdspartnere vil blive holdt orienteret og blive 
inviteret ind løbende i processen både på nationalt og regionalt plan. 
Kulturministeren har i første omgang besluttet de tre temaer for en toårige 
periode. 
 
I aftalerne er der også et stort udviklingsfokus på den digitale del af 
materialeoverbygningen, og på at sikre de bedste rammer for en 
sammenhængende materialeoverbygning – både fysisk og digital. 
 
De nye rammeaftaler gælder for perioden den 1. januar 2021 til 31. december 
2024. 
 
UDVIKLINGSPULJE 
Disse ændringer får også betydning for hvordan den statslige støtte til udvikling 
skabes. Til næste år samles flere puljemidler i en ny udviklingspulje på 24 mio. kr. 
som bibliotekerne kan søge. 
 
Der arbejdes vist stadig på en udmønte kriterier og metoder for det. DB har 
traditionelt udpeget medlemmer til det rådgivende udvalg, og sammen med KL 
deltaget i udformningen af kriterierne.  
 
Direktøren har forinden afholdt administrative møder med KL og Slots- og 
Kulturstyrensen. Der orienteres på mødet om disse.  

https://detdigitalefolkebibliotek.dk/


 

 
 Indstilling:  

Sagen drøftes med henblik på at styrke DBs rolle i det samarbejdende 
biblioteksvæsen.  
 

 Afgørelse 
 
 

11.  Kampagne 2020 – TIL ORIENTERING OG DRØFTELSE 
 

 Sagsfremstilling 
Som besluttet på sidste FU møde, bliver efterårets bibliotekskampagne et 
samarbejde mellem DB og Bibliotekernes Temasamarbejde, som 
Centralbibliotekerne står bag.  
 
Temaet bliver naturen og lægger sig op ad DR-tema Vores Natur. 
Selvfølgelig har vi i kampagnen fokus på litteratur, læsning og bibliotekernes 
kerneopgave. DR og natur- og friluftsorganisationer er fortsat vigtige partnere. 
 
Kampagnen strækker sig over en måned – fra den 8. september til 17. oktober – 
og består af en skrivekonkurrence om Danmarks vildeste bålhistorie med 
dertilhørende aktiviteter på bibliotekerne. 
  
De tilmeldte biblioteker engagerer lokale skriveklubber, skoler, forfatterskoler 
mm., og de får hver tilsendt et kunstigt bål, så det uanset vejret er muligt at 
afholde bålaftenener med oplæsningsarrangementer og evt. bål mad.  
  
Kampagnen skydes i gang af 
youtuberen Lakserytteren søndag 
den 6. september, hvor han 
offentliggjorde en video på sin 
YouTube-kanal om bålhistorier og 
læsning/skrivning af historier. Han er 
også en del af dommertrioen, 
foruden forfatter Sarah Engell og 
DB’s direktør Michel Steen-Hansen, 
der til oktober kårer den bedste 
bålhistorie. De 10 bedste bålhistorier vil blive udgivet på eReolen, og den bedste 
vil blive læst op til Nat i Naturen arrangementer i efterårsferien. Se lakserytteren 
her 
 
DR forventes at lave bålhistorier på P4 i perioden.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RG9u90mCdY4


 

 
  
Man kan også læse om konkurrencen på https://baalhistorier.dk/ . 
 
Vi arbejder på en national event, hvor vi afslører vinderen den 17. oktober på Nat 
i naturen. Direktøren vil orientere på mødet. 
 

 Indstilling 
Sagen tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
 
 

12.  Bogfestival.dk   
 

 Sagsfremstilling 
Årets Bogforum blev aflyst og som alternativ er opstået bogfestival.dk/ på 
initiativ af Politiken og Gyldendal, som et landsdækkende arrangement den 7. og 
8. november. Det forventer vi også bliver en ret stor event med fokus på læsning 
med en del lokale arrangementer og en bred mediedækning.  
 
DB deltager aktiv i planlægningen og er i kontakt med DR om at lave en sending 
fra kl. 10 til kl. 22 den 8. november, med temaet litteratur og sendinger fra 
forskellige lokationer rundt om i landet, hvor vi arbejder på at få en række 
biblioteker til at være værter.  
  

 Indstilling 
DBs deltagelse drøftes. 
 
Afgørelse 
 

13.  INTERNATIONALT – TIL ORIENTERING OG DRØFTELSE 
   

 Sagsfremstilling 
Det internationale er også voldsomt påvirket af Corona krisen. Som konsekvens 
er de fleste fysiske konferencerne aflyst i 2020 – og afløst af en række digitale 
møder. 
 

https://baalhistorier.dk/
https://bogfestival.dk/


 

DBs  International arbejdsgruppe har møde den 29. september.    
 
Hovedemnet er den strukturdebat som IFLA har igangsat, og udsendt et oplæg til 
– se det her.  
Det skal behandles på generalforsamling i Haag den 5. november (som også er 
online). 
 
Ud over dette vil der være drøftelse af valg til IFLA, valg af President-elect samt 
DB kandidat til Governing Board. 
 
På FU mødet vil der blive orienteret om indstilling fra international 
arbejdsgruppe.  
 
Vi har et fælles nordisk møde den 9. oktober, hvor vi drøfter de samme emner.  

 
EBLIDA 
En generel orientering fra Steen Bording Andersen 
 
IFLA 
En general orientering fra Jakob Lærkes  

 Indstilling. 
Sagen drøftes og der tages stilling til indstillinger fra International arbejdsgruppe. 
 

 Afgørelse 
 

14.  Møder i fortid og fremtid 
 

 Sagsfremstilling 
 
Årshjul  
a. 2. oktober                                       FU strategiseminar 

b. 7. – 8. november                           Bogfestival (Online med lokale aktiviteter) 

c. 20. november                                 Repræsentantskabsmøde I Albertslund 

  
 Indstilling 

 
 

 Afgørelse 
 

 

 

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen 

Formand                          Direktør 

 

 

https://www.db.dk/international-arbejdsgruppe
https://www.ifla.org/node/93139


 

 

 


