Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

Referat fra repræsentantskabsmødet
30-03-2021

TID: Fredag den 26. marts. Kl. 09.00-10.30
MØDESTED: Microsoft Teams Klik her for at deltage i mødet

Optakt til det ordinære repræsentantskabsmøde
Debat om KL’s oplæg UDNYT FOLKEBIBLIOTEKERNES POTENTIALE
KL har udarbejdet debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentiale” som blev udsendt den 19.
januar som borgmesterbrev. DB har fulgt op over for kulturudvalgsformænd og biblioteker samme
dag, hvor vi også præsenterede vores.
KL skriver selv om oplægget ”Det er kommunerne
med kommunalbestyrelserne i spidsen, der sætter
den lokale kurs for folkebiblioteket, så
bibliotekerne udvikler sig ind i fremtiden. Derfor
har KL udarbejdet debatoplægget ”Udnyt
folkebibliotekernes potentialer” til alle
kommuner.”
Samfundsudfordringerne er mange:
Ensomheden har bredt sig under coronanedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund flyder over
med "fake news", og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden er kun blevet større.
Her kan folkebibliotekerne spille en afgørende rolle i løsningen.
I oplægget peger KL på, at folkebibliotekerne udover sit fokus på oplysning, dannelse og kulturel
aktivitet med afsæt i litteratur, viden og information, kan spille en væsentlig rolle på andre
kommunale områder og dagsordener
HENT DEBATOPLÆGET, der er udformet med inddragelse af flere kommuner, Danmarks
Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.
Debatoplægget indeholder tre overordnede temaer, som DB Handlekort spiller ind i:
1. Dannelse, trivsel og læselyst
2. Digitale medborgere
3. Sammenhængskraft og fællesskab

Kontorchef fra KL Karoline Amalie Steen kommer med oplæg om KL’s
debatoplæg UDNYT FOLKEBIBLIOTEKERNES POTENTIALE.
Se oplægget her – og gense video af debatten her
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Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Sagsfremstilling
Der skal vælges en dirigent.
Indstilling
Næstformand Jakob G. Lærkes.
Afgørelse
Jakob G. Lærkes.

2.

Formanden spiller ud med DB handlekort
Bilag: db.dk/strategi

Sagsfremstilling
På sidste repræsentantskabsmøde blev oplægget til HANDLEKORT drøftet. De er nu blevet
færdiggjort og vil blive præsenteret i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 8.
april.

I februar lancerede Danmarks Biblioteksforening dem også som en optakt til KL’s debatoplæg og
en inspiration til, hvordan man konkret kan debatsætte folkebibliotekerne i den politiske debat
og som korte handlinger frem mod den forestående kommunevalg den 16. november, hvor vi
har en fælles opgave at få sat bibliotekerne på dagsordenen.
Formand Steen Bording Andersen lægger op til debat om DB-indsatsen frem mod
kommunevalget og det efterfølgende valg til Danmark Biblioteksforening.
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Indstilling
Sagen drøftes med henblik på at prioritere indsatsen frem mod kommunevalget.
Afgørelse
Formanden spillede ud, hvilket blev drøftet med fokus på budskaberne til debatten på
Topmødet om at ”udnytte folkebibliotekernes fulde potentiale” med KL og kulturministeren.
Særligt med fokus på at skabe bedre nationale ramme og lovgivninger, der kan rumme
bibliotekernes potentiale, samt den diskrepans der ligger i at kommunerne i den forløbne
periode har øget bevillingerne til kulturen, men stort set finansieret det ved at skære på
bibliotekerne.
Se oplæg her og gense video af debatten her

3.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde og debatten
Bilag: Hent programmet og oplev teaser fra keynote speakers
Sagsfremstilling
Programmet til den digitale udgave af Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 den 8. april blev
udsendt i januar, og der er nu ca. 400 tilmeldte.

Topmødet vil også indeholde en generalforsamling, hvor der skal vælges en ny politisk
næstformand som afløser for Jane Jegind, som er afgået som næstformand da hun er udtrådt af
byrådet i Odense.
Der er også indkommet ændringsforslag til vedtægter, i forhold til valg til de faglige
repræsentanter til repræsentantskabet, så der kan stemmes på mere end en kandidat, som der
står nu. Samt at vi laver om på valgmøderne, således at de ikke alle skal placeres i januar efter
valgåret, men i første kvartal, hvilket vil give mere tid til at rekruttere nye kandidater.
Indstilling
Forretningsudvalget anbefaler disse ændringer.
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Klik for stor udgave
På topmødet lægges også op til en politisk debat om KL’s Bibliotekspolitiske debatoplæg.
Det foregår kl. 14.00 efter kulturministerens indlæg og hedder:
Udnyt bibliotekets fulde potentiale når kulturen genstarter Danmark
KL og Danmarks Biblioteksforening har udsendt oplæg om bibliotekernes fulde potentiale.
Hvordan kan potentialet udfoldes? Vi har indbudt følgende til debat: Kulturminister Joy
Mogensen (A). Borgmester og formand for KL Kultur-, erhverv og planudvalg Leon Sebbelin (B),
Rebild. Fritids -og Kulturudvalgsformand Tine Vinther Clausen Lolland (V). Kulturudvalgsformand
Steen Bording Andersen, Aarhus (A) og fra Aalborg Sundheds- og Kulturrådmand Mads Duedahl
(V) og viceborgmester Nuuradiin S. Hussein (A). Indlæg fra deltagerne.

På repræsentantskabet lægges op til en drøftelse af reaktioner på KL-oplægget samt hvordan
der skal reageres i debatten.
Afgørelse
Sagen drøftet – se pkt. 2.

4.

Regnskab
Bilag: Ledelsens regnskabserklæring; Revisionsprotokol; Årsregnskab

Sagsfremstilling
Regnskab kontra opdateret budget 2020
Den positive fremstilling af regnskabet er at der er et overskud på knap 250.000, men årsagen
er for en stor dels vedkomne Coronarelateret, og har baggrund i ikke-gennemførte aktiviteter.
I de sidste par år har Danmarks Biblioteksforening budgetteret med et årligt driftsunderskud.
Dette er sket, for at lade formuen komme medlemmerne til gode, ved at skabe aktiviteter for
pengene.
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Repræsentantskabet har derfor i de sidste år budgetteret med underskud, da de har fokuseret
på at foreningens opgave er at skabe aktiviteter og man vurderer at formuen ikke skal vokse
yderligere.
Regnskab for 2020 viser et højere resultat end budgettet. Der er budgetteret med et underskud
efter renter på 106.000 kr. mens der realiseres et overskud på 238.647 kr., som er 344.647 kr.
bedre end budget. Det højere driftsresultat skyldes blandt andet et positivt afkast på den
investerede formue, som i 2020 har givet et overskud på 188.940 kr.
Derudover er resultatet påvirket af at årets topmøde, konferencer m.v. er blevet aflyst grundet
Corona, hvilket medvirker til betydelig lavere direkte omkostninger til disse, som dog
modregnes af tilsvarende manglende deltagergebyrer. Herudover har omfanget af
udviklingsprojekter og omkostninger hertil ligeledes været mindre end tidligere grundet Corona.
Overskuddet efter renter i alt 238.647 kr. bliver tillagt foreningens formue, som herefter udgør
4.630.943 kr.
Topmøde 2020 blev aflyst grundet Corona, men forventes gennemført i en digital udgave 2021.
Dette vil medføre øgede omkostninger på ca. 200.000 kr. udover budgettet for 2021, da det
vurderes at der ikke kan opkræves deltagerbetaling, samt at der vil være udgifter til allerede
bookede lokaler i Aalborg. Dette foreslår forretningsudvalget finansieres af den forøgende
kassebeholdning jf. årets overskud.
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Indtægter
Der er i 2020 en afvigelse i kontingentindtægter på 33.422 kr. Dette skyldes prisfremskrivninger.
Antallet af medlemskommuner er fortsat 79.
Grundet de mange udskudte aktiviteter er der en konsekvens i at der ikke er indtægter på
deltagerbetaling, som modsvares af, at der ikke er udgifter til ikke afholdte aktiviteter.
Udgifter
I 2020 har omkostningerne til udvalg været mindre end budgettet, med 431.672 kr., hvilket
primært skyldes et mindre forbrug på forretningsudvalget, repræsentantskab og det
internationale arbejde, primært som følge af aflyste møder og konferencer, som følge af Covid19.
Lønomkostninger er 47.093 kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes stigning i
feriepengehensættelse, da der pr. 31.12.20 er afsat både feriepenge i indefrysningsperioden,
svarende til 1 års feriepenge, samt feriepenge under samtidighedsferie svarende til feriepenge
optjent i perioden 01.09.20-31.12.20.
Forventet udvikling
Danmarks Biblioteksforening har igennem et par år budgetteret med underskud finansieret af
kassebeholdningen, for at fremme en række aktiviteter til gavn for medlemmerne.
Forretningsudvalget 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.
Dette resulterer i, at der er skåret omkring 500.000 kr. i driftsbudgettet, så der budgetteres med
et underskud på 100.000 kr. Dette vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 4
mio. kr., da man tidligere har besluttet, at en hensigtsmæssig egenkapital skal ligge på, hvad der
svarer til ½ års drift.
Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2021 250.000 kr. højere end 2020, 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.
Der er i budgettet 2020 indregnet 250.000 kr. til "Tænketanken Fremtidens Biblioteker", som er
det grundbeløb foreningen bidrager med, sammen med en række andre parter, for at dække
Tænketankens grundfinansiering. Projekter og undersøgelser igangsættes først når der er
fundet eksterne finansiering.
Der er i 2021 afsat 100.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2019) til kampagne i efteråret. 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.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller regnskabet til Repræsentantskabets godkendelse med
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bemærkning om, at der afsættes 200.000 kr. af de ikke forbrugte midler til en digital
gennemførsel af Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021, da det vurderes at der
ikke kan opkræves deltagerbetaling.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt.

5.

Medlem til Det Danske Filminstitut Kontaktudvalg
Sagsfremstilling
Danmarks Biblioteksforening udpeger et medlem til Det Danske Filminstitut Kontaktudvalg. Det
nuværende Kontaktudvalg er udpeget for perioden 2018-2021, og nyt kontaktudvalg nedsættes
formelt pr. 22. april 2021.
Vores nuværende medlem Peter Høybye, har siddet i to perioder og derfor skal der vælges et
nyt medlem. Derfor skal repræsentantskabet vælge en repræsentant til Kontaktudvalget.
Medlemmer udpeges for en periode på 3 år, og kan kun genbeskikkes én gang. Der er
vedhæftet en oversigt over nuværende medlemmer, og medlemmer i foregående periode. Har
et medlem siddet i to perioder, kan det ikke genbeskikkes til den nye periode.
Kontaktudvalget af Filminstituttets vedtægter, kapitel 7. Vedtægter kan findes på
Filminstituttets hjemmeside: https://www.dfi.dk/omdfi/filmaftaler-og-okonomi/vedtaegt-detdanske-filminstitut
Indstilling
Repræsentantskabet vælger et medlem.
Afgørelse
Maria Frey Sjøblom, Leder af Service og aktiviteter Aalborg Bibliotek blev valgt.

6.

Indkomne forslag
Bilag: Forslag til vedtægtsændringer
Sagsfremstilling
Der er indkommet forslag til vedtægterne hvor generalforsamlingen som afholdes i forbindelse
med Det Bibliotekspolitiske Topmøde er myndighed.
Forslaget vedlægges til orientering.
Indstilling
Til orientering om behandlingen på generalforsamlingen den 8. april.
Afgørelse
Taget til efterretning.

Eventuelt
Med venlig hilsen
Steen Bording Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør
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