
 

Forretningsudvalgsmøde 
           17-12-2020 

 
 
Dato:  Onsdag den 16. december 2020 kl. 11.00-12.00 

Mødested:     Microsoft Teams - Klik her for at deltage i mødet  

 

Deltagere: 

Steen Bording Andersen  

Jakob G. Lærkes  

Lars Bornæs  

Thomas Angermann 

Kim Valentin 

Anette W. Godt 

Evan Lynnerup 

 

Afbud:  

Paw Ø. Jensen og Inge Dinis 

Sekretær for udvalget:  
Michel Steen-Hansen  
 
 

Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat, samt løbende sager 
 

 Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 13. november 2020 
db.dk/FU20201113  
  

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
Tiltrådt. 
 

2.  Coronasituationen 
 

 Sagsfremstilling 
Vi drøfter de seneste retningslinjer for bibliotekerne, som vi løbende opdaterer 
på hjemmesiden www.db.dk, samt om dialogen med myndighederne og 
bibliotekerne.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes i forhold til afklaring af aktuelle problemstillinger. 
 

 Afgørelse 
Sagen drøftet med fortsat opfordring til at indgå aktivt i dialogen med 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdhNzJjYjAtNDc5Mi00ZDExLThmZDUtYTRlYmEwMDZiNWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%223fd761fe-9508-4b97-8285-811e89fe1c7f%22%7d
https://www.db.dk/FU20201113
http://www.db.dk/


 

myndighederne og de andre organisationer – samt fortsat at være hurtig til at 
udsende informationer om retningslinjer til relevante parter. 
 

3.  DB handleplan  
Bilag: Handlekort 
 

 Sagsfremstilling 
Med udgangspunkt i repræsentantskabets debat drøfter vi FUs oplæg til de 8 
Handlekort, som løbende kan revideres og skiftes ud.  
 
På mødet evalueres kort på repræsentantskabsmødet og inputs til Handlekort 
 
Udgangspunktet har været at omdanne Danmarks Biblioteksforenings Strategi 
2030 til en 21x21 cm folder – og 8 Handlekort som indstik, der både kan bruges 
digitalt og i fysisk form. Sådan at vi både kunne præsentere dem på det digitale 
repræsentantskabsmøde den 20. november 2020 og forhåbentlig til Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde i fysisk form den 8. april 2021 i Aalborg. 
 
Overskriften er stadig: 
 
Verden bevæger sig, det samme gør folkebibliotekerne. 
Danmarks Biblioteksforening fokuserer i sit strategiske arbejde 2021-2022 på 

følgende indsatsområder, der særligt skal arbejdes med, som udtrykt i disse 8 

Handlekort 

 
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 

6. Biblioteket – en læringsinstitution 

7. Biblioteket – indgangen til FNs verdensmål 

8. DB - en stærk faglig og politisk stemme for bibliotekerne 

FU-medlemmerne opfordres til at forberede deres prioriteringer.  
  

Indstilling 
Sagen drøftes og handleplan tilrettes. 
 

 Afgørelse 
 Der foretages en light gennemskrivning og up-date af layout ud fra behandlingen 

på Repræsentantskabsmødet. 

At der arbejdes på en række journalistiske artikler på hver handling, som forsøges 
placeret i forskellige medier frem mod Topmødet. 

At der i efteråret laves artikler på samme emner, som bibliotekerne kan bruge 
lokalt med forskellige vinkler i valgkampen. 

https://www.db.dk/files/Handlekort_DB_3korrektur.pdf
https://www.db.dk/files/Handlekort_DB_3korrektur.pdf
https://www.db.dk/files/Handlekort_DB_3korrektur.pdf
https://www.db.dk/files/Strategi_2030_DB_web.pdf
https://www.db.dk/files/Handlekort_DB_3korrektur.pdf


 

At handlekortene trykkes og præsenteres på Topmødet som udgangspunkt for 
debatten. 

4.  Kommunevalg 2021 og DBs aktiviteter frem mod den 16. november 2021 
Bilag: Danmarks Største Vælgermøde 
 

 Sagsfremstilling 
Med baggrund i DB handlekortene drøftes helt konkrete idéer op til 
kommunevalg 2021. 
 
Et oplæg hvor vi både sætter DBs oplæg til Bibliotekernes Verdensmåls erklæring 
i spil og skaber Danmarks Største Vælgermøde, som kort er beskrevet i det 
vedhæftede oplæg. 
 
Danmarks Største Vælgermøde  
En ide om at vi kunne lave Danmarks Største Vælgermøde – forstået på den 
måde at DB kunne lave rammen for at alle biblioteker inviterede til et lokalt 
vælgermøde på samme tid. 
 
Der er udarbejdet et oplæg til det, som er vedhæftet. 
Hvis FU bakker op om idéen kunne direktøren og den faglige næstformand i 
starten af året indkalde til digitale bibliotekschefmøder i de 5 regioner, hvor 
idéen kunne præsenteres og stemningen loddes.  
 
Herudover kunne DBs digitale Handlekort præsenteres, og der kunne skabes en 
faglig dialog form som en forudsætning for valget til DB styrende organer efter 
kommunevalget.  
 
Børnevalg 
Ballerup Bibliotekerne og Danmarks 
Biblioteksforening er igen i gang med at udvikle 
konceptet børnevalg. Et valg der viser de mindre 
børn, hvad demokrati er, og hvordan vi alle har 
en stemme, samt ikke mindst, hvilken rolle 
bibliotekerne kan spille for at styrke demokratiet 
i at danne børn til demokratiet.  
 
Der bliver udvalgt 10-12 kandidater fra kendte 
børnebøger, og der laves valgplakater og 
stemmesedler som de lokale biblioteker kan 
bruge til Børnevalg, hvor de stiller stemmebokse 
og stemmeurner op. 
 
I 2019 deltog 93 ud af landets 98 
biblioteksvæsner i valget. Der arbejdes 
fremadrettet på at få alle med.  

 
 Indstilling:  

Der tages stilling til forslagene.   
 

 Afgørelse 
Der var tilslutning til at arbejde videre med projekterne, samt at indbyde til 

https://www.db.dk/files/Danmarks%20St%C3%B8rste%20v%C3%A6lgerm%C3%B8de%20-%20ide%20til%20landsd%C3%A6kkende%20v%C3%A6lgerm%C3%B8der.pdf


 

regionale ledermøder og drøfte idéerne om bibliotekerne i Kommunevalget. 
 

5.  KL oplæg - Udnyt folkebibliotekernes potentialer 
Bilag: Debatoplæg KL - Fremtidens rolle for folkebibliotekerne 

  
Sagsfremstilling 
I foråret behandlede FU KLs oplæg, der skulle have været præsenteret på Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde. Det blev pga. Coronasituationen udskudt, men det 
blev godkendt på KL politiske udvalg den 4. december. 
 
Det er endnu ikke offentliggjort. Men sendes her som lukket bilag til FU.  
 
Det har fået titlen Udnyt folkebibliotekernes potentialer og det vurderes, at 
kunne været et godt afsæt for debat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021. 
 
I den politiske behandling i KL har man fokuseret på at få mere ind omkring 
verdensmålene, og så lave spørgsmålene så politisk orienterede som muligt. 
 

 Indstilling 
At oplægget drøftes og det afgøres om det skal danne udgangspunkt for debat på 
Det Bibliotekspolitiske Topmøde.  
 

 Afgørelse 
 Der blev udtrykt begejstring for oplægget og opbakning til at bruge det som 

afsæt for både kommunale debatter og på Topmødet. 
 

6.  Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg 
Bilag: Folkestyret i en forstyrret tid 

  
Sagsfremstilling 
En kort up-date på idéer til Topmødet, hvis ikke det kan gennemføres fysisk, ud 
fra myndighedernes anbefalinger. Men der er stadig mange usikkerheder i 
forhold til hvordan situationen er til april måned næste år. 
 
Der skal under alle omstændigheder gennemføres en form for generalforsamling 
med valg af næstformand.  
 
I samarbejde med Aalborg Bibliotekerne har vi arbejdet med programidéerne. 
Det vurderes at det ikke vil være realistisk at gennemføre et 2-dages møde, så 
der er arbejdet med programudkast til torsdag den 8. april (Ordkraft som skulle 
være startet den 9. april), er flyttet til en meget mindre og decentral event lørdag 
den 10. april). 
 
Man kunne evt. forestille sig en digital generalforsamling, med en forudgående 
politisk debat, som kunne danne udgangspunkt for en videre drøftelse på lokale 
møder rundt om i landet. Det kræver at de lokale biblioteker vil arrangere de 
lokale events.  
 
Der er vedhæftet et oplæg til en grovskitse for tre forskellige former. 

• en hvor vi mødes fysisk (uden udstilling og middag) – men hvor alt også 
streames,  

• en som udelukkende er digital 

https://www.db.dk/files/Debatopl%C3%A6g%20KL%20-%20Fremtidens%20rolle%20for%20folkebibliotekerne.pdf
https://www.db.dk/files/Folkestyret%20i%20en%20forstyrret%20tid%20-%20programskabelon.pdf


 

• en hvor vi arbejder med idéen om at lave digitale keynotes og debatter 
på scenen, men hvor man lokalt mødes på biblioteker til opfølgende 
debatter/workshops e.l. 
 

Direktøren orienterer kort om idéerne der arbejdes på sammen med Aalborg 
Bibliotekerne. 
 
Hvis vi aflyser det fysiske møde nu, estimerer vi at der vil være udgifter i 
størrelsesordnerne 150.000 kr., da der bl.a. skal betales 50% af lokaleleje til 
kongrescentret.  

 
 Indstilling 

Vi drøfter udsigterne og mulighederne for en fysisk eller hybrid gennemførsel og 
skaber en tidsplan for hvornår et fysisk arrangement senest kan ændres til et 
digitalt, i forhold til de økonomiske konsekvenser.   

  
Afgørelse 
Der blev udtrykt håb om at Coronaen og vaccinerne vil tillade at vi afholder Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde fysisk den 8. april i Aalborg, som endagsmøde. Og 
skulle vi være forhindret i at mødes fysisk, laver vi et digitalt alternativ.  
 
FU følger op på det i møde i februar. 
 

7.  Budgetopfølgning  
Bilag: Budgetopfølgning 

  
Sagsfremstilling 
Pr. 30. november 2020 er der et overskud på dkk. 962.000 og med forventet 
underskud på dkk. 106.000 giver dette en relativ stor positiv afvigelse. 
 
Der er budgetteret udgifter i december 2020 på dkk. 616.000, så årets resultat 
forventes at blive ca.  dkk. 346.000. 
 
Afvigelsen i de direkte indtægter samt direkte udgifter er dkk. 200.000 som i 
store træk er tabet på Topmødet 2020. 
 
Der er mindre forbrug på de fleste konti, som skyldes mindre aktivitetsniveau 
pga. Covid19. 
 

 Indstilling 
Tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
Tiltrådt. 
 

8.  Møder i fortid og fremtid 
 

  
Sagsfremstilling 
 
Årshjul  

https://www.db.dk/files/201130%20Ledelsesrapport%20-%20budgetopf%C3%B8lgning%20FU.pdf


 

a) Den 20. november               Repræsentantskabsmøde  

b) Januar     ??                             FU 

c) Den 8. - 9. april 2021           Bibliotekspolitisk Topmøde    

  
 Indstilling 

 
 Afgørelse 

Der udarbejdes doodle på møde i februar.  
 

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen 

Formand                          Direktør 


