
 
Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab 
 

Den 3. november 2020 

 

UDKAST TIL FU – som udsendes efter deres møde den 13. nov 

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde 

DATO: fredag den 20. november fra kl. 10.00 -12.00 

MØDESTED: Microsoft Teams   

TEMA 

Kommunalvalg 2021, DB handleplan og Public Service Biblioteket 
Det hybride bibliotek som favner fremtiden både fysisk og digitalt, i partnerskaber med de 
andre Public Service institutioner, som oplæg til en drøftelse af biblioteksforeningens 
handleplan i en Coronatid frem mod Kommunevalget 2021.  

På mødet vil der også blive lagt op til en proces, der sætter mål og udmønter handleplan for 
DBs arbejde i det kommende år, med udgangspunkt i Strategi 2030 

Program 

10.00  Velkomst v/ formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen og valg af 
dirigent 

10.10  ”Public Service Biblioteket”  
Som indledning til DB handleplan 2021/22 kommer 
Jakob Heide, bibliotekschef København, med oplæg om 
det hybride bibliotek, som favner fremtiden både fysisk 
og digitalt, i partnerskaber med de andre Public Service 
institutioner.  

10.30  DB handleplan frem mod kommunevalget 2021 
Bibliotekerne på dagsordenen til Kommunevalg 2021 
DB-strategi 2030 og handleplan 2021/22. 

 Tre korte oplæg til debat. 
 

10.45 Gruppearbejde 

11.15  Opsamling 

11.30 Budget 2021 og oplæg til Bibliotekernes Verdensmåls-erklæring 

 
12.00 (senest)  Tak for i dag og individuel frokost  
 

 
 

 

 

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


 
 

Dagsorden 
 

1.  Valg af dirigent  
 

  
Sagsfremstilling 
Der skal vælges en dirigent. 
 

 Indstilling 
Jakob Lærkes, næstformand. 
 

 Afgørelse 
 

  
2.  Strategi 2030 og Handlingsplan for 2021/22 frem mod kommunevalget 

 
  

Sagsfremstilling 
Sidste år vedtog Repræsentantskabet Danmarks Biblioteksforenings Strategi 2030 som 
udgangspunkt for foreningens arbejde i de kommende år. Et vigtigt fokusområde for vores 
arbejde er kommunevalget i november 2021. 
 
Forretningsudvalget har udarbejdet en række handlekort til repræsentantskabets 
behandling, som kan danne udgangspunkt for debat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
den 8. og 9. april 2021 i Aalborg. 
 
”Public Service Biblioteket”  
Som indledning til DB handleplan 2021/22 kommer Jakob Heide, bibliotekschef 
København, med oplæg om det hybride bibliotek, som favner fremtiden både fysisk og 
digitalt, i partnerskaber med de andre Public Service institutioner. 
 
Herefter nn kort præsentation af forretningsudvalgets 8 HANDLEKORT som løbende kan 
revideres og skiftes ud. 
 
Udgangspunktet har været at omdanne Danmarks Biblioteksforenings Strategi 2030, som 
repræsentantskabet vedtog sidste år, til en folder med en række Handlekort som indstik, 
der både kan bruges digitalt og i fysisk form. Sådan at vi både kan præsentere dem på det 
digitale repræsentantskabsmøde den 20. november 2020 og forhåbentlig til Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde i fysisk form den 8. og 9. april 2021 i Aalborg. 
 
Verden bevæger sig, det samme gør folkebibliotekerne. 
Danmarks Biblioteksforening fokuserer i sit strategiske arbejde 2021-2022 på disse 
indsatsområder, der særligt skal arbejdes med udtrykt i disse handlekort (som er 
vedhæftet): 
 

1. Bibliotekets potentiale 

2. Før, under og efter Corona 

3. Biblioteket og den sociale indsats   

4. Biblioteket - folkeoplysende Public Service-institution 

5. Biblioteket – skaber/og en stærk læsekultur 

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


 

6. Biblioteket – en læringsinstitution 

7. Biblioteket – indgangen til FNs verdensmål 

DB - en stærk faglig og politisk stemme for bibliotekerne 
 
• Gruppe A om 

2. Biblioteket - før, under og efter Corona &  
5. Biblioteket – skaber/og en stærk læsekultur 
Annette Godt 
 

• Gruppe B om  
6. Biblioteket – en læringspartner &  
4. Biblioteket - folkeoplysende Public Service-institution &  
7. Biblioteket – indgangen til FNs verdensmål 
Lars Bornæs 
 

• Gruppe B om  
1. DB - en stærk faglig og politisk stemme for bibliotekerne &  
3. Biblioteket og den sociale indsats & 
8. DB - en stærk faglig og politisk stemme for bibliotekerne 
Steen Bording Andersen 
 

Herefter 3x3 minutters oplæg fra forretningsudvalget om handleplan – hvorefter der vil 
være gruppearbejde ½ time – før vi mødes igen i fællesmødet på Teams.  
 

 Indstilling 
At sekretariatet ud fra opsamlingerne bearbejder de udsendte handlekort som FU 
færdiggør, sammen med en række aktuelle debatpunkter, som præsenteres på Topmødet 
2021. 
 

 Afgørelse 
  
3.  Budget 2021 

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

  
Sagsfremstilling 
Resultatopgørelsen bærer præg af Coronasituationen og en del aflyste aktiviteter og 
møder. 
 
Det aflyste topmøde kom til at koste et underskud på 230.000 dkk. Til gengæld er der 
hentet 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.  

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


 

 
De fremskrevne kontingentsatser fremgår af bilaget.  

Indtægterne er på 8.166.000 kr. hvilket stort set er samme indtægt som sidste år.  
 
Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2021 250.000 dkk. 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.  
 
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 dkk. (mod 200.000 dkk. i 2019) til kampagne i efteråret. 
Kontoen til udviklingsprojekter er på 200.000 dkk. 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 dkk. i driftsbudgettet, og i år forventer et mindre 
forbrug, så vurderes det forsvarligt at budgetteres med et underskud på 100.000 dkk. 
Dette vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 6 mio. dkk., 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 
Forretningsudvalget anbefaler, at repræsentantskabet godkender det forelagte budget, 
hvor det budgetterede underskud på ca. 100.000 dkk. finansieres af kassebeholdningen.  
 

 Afgørelse 
 
 

4.  Valg af repræsentant til SDU aftagerpanel 
 

  
Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening skal udpege en ny repræsentant til SDU Aftagerpanel BA i 
bibliotekskundskab og videnskommunkation, BA informations- og 
kommunkationsvidenskab og cand.it i webkommunkation 
  
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem humanistiske it-
uddannelser ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/samarbejde/aftagerpanel_it
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/samarbejde/aftagerpanel_it
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/samarbejde/aftagerpanel_it


 

fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund. 
 

 Indstilling 
Der vælges en repræsentant. 
 

 Afgørelse 
 
 

5.  FN verdensmål 
Bilag: Bibliotekernes verdensmålserklæring 
 

  
Forretningsudvalget har arbejdet med idéen om at skabe ”Bibliotekernes 
verdensmålserklæring” som et fælles afsæt for bibliotekernes verdensmåls-arbejde. 
 
”Bibliotekernes verdensmålserklæring” bygger på erfaringerne fra arbejdet i netværket 
DB2030, som vi har skabt mellem en række af Verdensmålsorganisationerne og 
bibliotekssektoren.  Se mere om netværket DB 2030 på db.dk/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.  
 
Idéen er at Danmarks Biblioteksforening udsender Bibliotekernes verdensmålserklæring til 
organisationer og biblioteker, som de så kan tilslutte sig, for arbejdet med ”Biblioteket 
som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål - information, viden og fakta som den 
ene del og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og 
borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer som den anden 
del”. 

 
DB afholdt i september, sammen med DB2030-
netværket, Ballerup bibliotek og 
Bibliotekschefforeningen konferencen ”Verdens 
Bedste Løsninger” - se her - og arbejder i 
øjeblikket på at skabe en fælles national 
verdensmåls-certificering for bibliotekerne. 
 

 
På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 kunne Bibliotekernes verdensmålserklæring  
blive præsenteret som udgangspunkt for en debat med verdensmålsorganisationerne og 
folketingets 2030-netværk om bibliotekernes rolle i at facilitere en involvering i 
civilsamfundets arbejde med verdensmålene.  
 

 Indstilling 
Bibliotekernes verdensmålserklæring drøftes og tilrettes, hvorefter den sendes til alle 
interessenter, der kan tilslutte sig. Derefter kan den danne udgangspunkt for debat på Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde.  
 

 Afgørelse 
 

6.  Næste møde 
 

  
Sagsfremstilling 

https://www.db.dk/files/DB2030%20Bibliotekernes%20verdensm%C3%A5lserkl%C3%A6ring.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/db2030
https://www.db.dk/files/DB2030%20Bibliotekernes%20verdensm%C3%A5lserkl%C3%A6ring.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/vbl
https://www.db.dk/files/DB2030%20Bibliotekernes%20verdensm%C3%A5lserkl%C3%A6ring.pdf#overlay-context=FU20201002
https://www.db.dk/files/DB2030%20Bibliotekernes%20verdensm%C3%A5lserkl%C3%A6ring.pdf#overlay-context=FU20201002


 

Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 8. april 2021 ca. kl. 12.30 – 13.30, hvor 
bl.a. årsregnskab 2020 og debat om det forestående kommunevalg og kulturpolitikken er 
på dagsordenen. 
 
Mødet afholdes i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde som afholdes den 8. og 
9. april 2021 i Aalborg. 
 
Alt sammen selvfølgelig afhængig af Coronasituationen. 
 

 Indstilling 
Til efterretning. 
 

 Afgørelse 
 

 

Eventuelt  

 

   Steen Bording Andersen      Michel Steen-Hansen 

 Formand                                               Direktør 
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