
     12-05-2021 

Forretningsudvalgsmøde 

Dato:              Fredag den 21. maj kl. 10.00-11.30 

Mødested:    Microsoft Teams

Deltagere:  

Steen Bording Andersen 

Jakob G. Lærkes  

Lars Bornæs  

Thomas Angermann 

Mads Duedahl 

Anette W. Godt 

Inge Dinis 

Evan Lynnerup 

Kim Valentin 

Paw Ø. Jensen 

Afbud: 

Sekretær for udvalget: 

Michel Steen-Hansen 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat, samt løbende sager

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 16. december 2020
https://www.db.dk/FU20201216

Indstilling
Godkendes.

Afgørelse

2. Coronasituationen

Sagsfremstilling
Bibliotekerne åbnede den 21. april som de første kulturintuitioner sammen med
museerne med følgende retningslinjer. Gældende retningslinjer pr. 4/5/21

DB har løbende haft drøftelser med kulturministeriet op til åbningen og også
efterfølgende. Vi har koordineret vores svar med HK, Forbundet Kultur og
Information og har på den vis talt med samlet stemme som biblioteker.

DB har også haft en dialog og fælles politiske henvendelser i fællesskab med

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNlYjM2MmQtZTc4Ny00OWIyLWE2ZmMtNDc1MGVlY2M5ZTY0%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/FU20201216
https://www.db.dk/covid-19-update


 

Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, 
Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer og taler på den 
vis med en samlet stemme fra kulturen. 
 
Det er lykkedes at få nogle rimelige retningslinjer, hvor ”Der er krav om, at 
kunder, besøgende og lignende skal fremvise coronapas samt gyldigt ID for at få 
adgang til kulturinstitutioner. Fremvisning af coronapas kan f.eks. vises ved 
indgangen til lokalet eller lokaliteten eller ved første naturlige kontaktpunkt med 
personale tilknyttet institutionen.”  
 
Men mulighed for at lave take-away ordninger uden fremvisning af coronapas. 
 
Dog er der en del biblioteker der fremhæver at der stadig er brugergrupper som 
ikke er kommet tilbage og som mener at en differentiering af brugen af 
coronapas kunne få flere til at benytte bibliotekerne. 
 
I bibliotekernes forhandlingsgruppe har vi diskuteret at parallelisere med 
oplægget til indendørs foreningsliv, sådan at man ved lån og udlån ikke kræver 
coronapas ved indgangen, men blot ved stikprøve.  
 
Hovedargumentet mod, er at jo flere steder vi undtager for Coronapas jo færre 
lader sig teste, og succesen for den danske coronastrategi bygger på test, derfor 
har vi ikke rejst kravet. 
 
Vi drøfter den videre proces og forventninger til den fremtidige oplukning.   
  

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
 
 

3.  Kulturliv Danmark – oplæg til en samlet stemme for kulturen 
Bilag: Konceptnoter 
 

 Sagsfremstilling 

I forbindelse med at Danmarks Biblioteksforening har meldt sig ind i Dansk 

Erhverv og deres kulturnetværk, er der opstået en dialog med nogle af de 

centrale kulturorganisationer om at styrke samarbejdet.  

 

Et af de første konkrete tiltag var et fælles åbent brev til Statsministeren om 

genåbningen af Danmark. Se hele brevet 

 

Brevet gav over 100 omtaler i radio, tv og aviser fordi disse organisationer 

repræsenterede omkring 1000 kulturinstitutioner. Det skabte grobund for at 

skabe et yderligere samarbejde.  Se omtale i Berlingske.   

 

Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, 

Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer og Danmarks 

https://www.db.dk/aabent-brev-til-statsministeren
https://www.berlingske.dk/kultur/500-kulturinstitutioner-raaber-mette-frederiksen-op-i-aabent-brev-laes-hele


 

Biblioteksforening ønsker at fortsætte styrkelsen af det løbende samarbejde. 

 

I den forbindelse ønsker de respektive organisationer at konsultere deres 

bestyrelser og medlemmer med henblik på at opnå opbakning til de overordnede 

mål for samarbejdet og oprettelsen af en ny forening – ”Dansk Kulturliv”. 

 

Målsætningen er, at alle i Danmark skal opleve og deltage i mere kultur.  

Midlet er at styrke og bruge kulturlivets fælles stemme. 

Sammen er vi repræsentanter for mere end 1000 kulturinstitutioner i Danmark. 

Derfor følger her en beskrivelse af projektet, der informerer yderligere om 
projektets hensigter.  
 
Der arbejdes i to gensidigt understøttende spor:  
 
1. ”Dansk Kulturliv” - en mulig ny forening 
De administrative ledere af organisationerne har skabt en arbejdsgruppe, der 
arbejder på et udkast til vedtægter for en sådan paraplyorganisation – det er 
nærmere beskrevet i bilaget Konceptnote om samarbejdet foreningen ”Dansk 
Kulturliv” 
 
2. ”Kulturens Hus” - muligheden for et fælles fysisk sted  
De administrative ledere af organisationerne er gået i dialog med Københavns 
Kommune om mulighederne for at indrette lokaler i et af kommunens lejemål i 
Kødbyen.  
 
På mødet gives en status på det arbejde. 
 
I dialogen er opstået en ide om i fællesskab at skabe et ’innovationslaboratorium´ 
for at sætte fokus på innovation. Projektet skal give kultur- og idrætslivets 
aktører mulighed for at undersøge, hvilken del af udviklingen, der er økonomisk 
bæredygtig - også efter pandemien. 
 
Projektets formål er at finde nye, bæredygtige forretningsmodeller på baggrund 
af coronakrisen og nye måder ”at holde åbent på” - på trods af corona. Dette 
gøres ved: 

1) at indsamle viden om de nye tiltag, innovationer og forretningsmodeller, 
der er skabt under Covid19-pandemien, herunder fra det internationale 
niveau 

2) at kvalificere de bedste tiltag  
3) at udbrede disse bredt til kultur- og fritidslivet med henblik på 

implementering og konkret anvendelse til forretningsudvikling. 
 

Direktøren for Dansk Teater Peter Mark Lundberg og direktøren fra Dansk Live 

Esben Marcher, har været medlem af kulturministeriets GenstartsTeam og har i 

den forbindelse båret ideen frem. Det har resulteret i, at der den 7. maj kom 

meddelelse fra kulturministeriet, om at de vil bevilge 6. mio. kr. til projektet fra 

genstartsteamets pulje. 

 

På mødet lægges op til en drøftelse af det videre samarbejde om at skabe 



 

paraplyorganisationen ”Dansk Kulturliv”, at afsøge mulighederne for at lave et 

kontorfællesskab samt indgå i projektet om ’innovationslaboratorium” 

 
  

Indstilling 
At Danmarks Biblioteksforening går videre med at etablere paraplyen ”Dansk 
Kulturliv” og indgå i partnerskabet om ’innovationslaboratorium, samt at afsøge 
mulighederne for at skabe fælles kontorer med de andre parter 
 

 Afgørelse 
 
 

4. Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg 
Bilag: https://www.db.dk/2021  

 Sagsfremstilling 
Vi drøfter Topmødet og giver hver vores vurdering af afviklingen. 
 
I år har der stort set kun været positive tilbagemeldinger, og en del der har 
skrevet mail og sagt tak for formerne og nærværet, det lykkedes at skabe med 
den hybride form. 
 
Traditionelt afholdes Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde 
over to dage, hvor omkring 500 
kulturpolitikere og fagfolk 
deltager. Det betyder 1 ½ dag 
med masser af 
programpunkter og debatter 
på scenen og i workshops, 
festmiddag og festlig uddeling 
af Læsernes Bogpris, samt 30 - 
40 kommercielle udstillinger. 
 
I år var den event planlagt til at skulle afholdes i Aalborg Kultur og Kongrescenter. 
Coronasituationen gjorde så at vi måtte sadle om til en digital konference. Fra 
start var vi enige om at det ikke bare skulle erstattes af et Zoom 
konferenceformat. Vi ville have rigtige mennesker på scenen, også selvom vi 
måtte være begrænset af et forsamlingsforbud på fem eller ti, som det endte 
med at blive. Alligevel lykkedes vi med at have 700-800 der kiggede med i løbet 
af dagen. 
 
Det der lykkedes på denne konference, mener jeg, var at give et indtryk af at det 
var en egentlig KONFERENCE, og ikke bare endnu et digitalt møde i rækken. 
Nærværet oplevede man dog som deltager, mest gennem den kontakt der var på 
scenen mellem deltagerne, uanset om de stod der fysisk eller var med på en 
skærm digitalt. Samtidig lykkedes det også at skabe politiske gruppemøder, i 
hvert fald for de to store partier.  

Men se eller gense det hele her på db.dk/2021 
 

https://www.db.dk/2021
https://www.db.dk/2021
https://www.db.dk/files/DB%20Topm%C3%B8deprogram%202021_0.pdf


 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 

 Afgørelse 
 

5. Kommunevalg 2021 og DB’s aktiviteter frem mod den 16. november 2021 
 

 Sagsfremstilling 
 
Ide-genereringsmøde  
Danmarks Biblioteksforening forsøger at sætte temaet Biblioteket som generator 
for demokratisk debat frem mod kommunevalget. 
Derfor indbyder Danmarks Biblioteksforening til ide-genereringsmøde for alle der 
arbejder med demokrati og debat på biblioteket.  
Mødet afholdes på Teams og vi har udsendt invitation på flere planer – og 
spørger direkte ”er det dig og dit bibliotek der har den spændende ide som kan 
inspirere til at sætte scenen for den demokratiske udvikling, så tag med på 
idestorm” for også at fange dem op der ikke plejer at deltage i DB møder.  
 
På mødet gennemgås nogle af de idéer, som er kommet frem på Folkemødets 
folkehøringer. 
En del biblioteker var engageret i disse folkehøringer, hvor der kom mange ideer 
til bibliotekernes demokratiske rolle. Det endelige idekatalog fra folkehøringerne 
præsenteres på Folkemødet den 19. juni kl. 14. 
 
Ledermøder 
Direktøren havde i uge 5 ledermøder i hver af landets 5 regioner med 
bibliotekscheferne i medlemskommuner, og har planlagt at gøre det samme i uge 
24 hvor temaet også er KV21. 
 
Se mere om det og idéerne her db.dk/kv21  
 
 
Der arbejdes fortsat med:  

 
 
Danmarks Største Vælgermøde  
En ide om at vi kunne lave Danmarks Største Vælgermøde Danmarks Største 
Vælgermøde den 26. oktober kl. 19.30 – forstået på den måde at DB kunne lave 
rammen for at alle biblioteker inviterede til et lokalt vælgermøde på samme tid 
f.eks. med udgangspunkt i FN’S Verdensmål og den lokale indflydelse. 

https://www.db.dk/kv21


 

 
 
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.  
 
 
Temauge 
Vi arbejder fortsat sammen med bibliotekernes Temasamarbejde om 
BIBLIOTEKSUGEN som er ugen, hvor FN’s læsedag den 8. sep. ligger.  
Denne uge forventer vi også vil være i demokratiets tegn, men er ikke helt enige 
om tema og vinkler. 
 
På mødes præsentere direktøren de enkelte elementer, og de enkelte forslag 
drøftes.  

 
 

 Indstilling:  
Sagen drøftes og nye initiativer planlægges. 
 

 Afgørelse: 
  
  

6. DB2030 netværket og bibliotekernes Verdensmåls erklæring 
 

 Sagsfremstilling 
 Danmarks Biblioteksforenings arbejder fortsat med at skabe ”Bibliotekernes 

Verdensmålserklæring”. 
Verdensmålserklæringen kan ses på DB2030 netværkets nye hjemmeside.  
 
Erklæringen blev præsenteret i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
den 8. april. 
 

https://db2030.dk/


 

 
 
Den 26. maj klokken 9-12 afvikler Bibliotekschefforeningen et digitalt 
medlemsmøde i partnerskab med Danmarks Biblioteksforening, hvor vi 
præsenterer arbejdet med verdensmål og erklæringen. Se mødet her  
 
Direktøren orienterer på mødet om indsatsen.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 
Afgørelse 

  
 

8. Internationalt 
 

 Sagsfremstilling 
På den internationale scene har det også været et omskifteligt år. Den 
internationale biblioteksorganisation IFLA er i gang med en større strategiproces, 
som også indebærer, at der skabes nye vedtægter, der smidiggør 
beslutningsproces og gør digitale afstamninger mulige, samtidig med der skabes 
ny struktur med en Europæisk sektion. 
 

https://bibchef.dk/nyhed/medlemsmoede-fns-verdensmaal


 

I år skal der være valg til en række af de styrende poster i både IFLA og den 
europæiske organisation EBLIDA. 
 
DB har nomineret følgende: 
 
IFLA 

 
IFLA President Elect  
Vicki McDonald, Australien 
Governing Board 2021-2023  
DB nominerer Kirsten Boelt  
 
Europæiske Regional Division 'Regional Division Committee 
member'  
Steen Bording Andersen. 
 
FAIFE hhv. CLM Committees – deadline 12. april 
Kent Skov Andreasen, Odense 
 
I Public Libraries Section er Jakob Lærkes valgt frem til 2023 
I Childrens Section er Søren Dahl valgt frem til 2023. 

 
EBLIDA  
DB har nomineret Andrew Cranfield, Tønder til EBLIDAs bestyrelse, med 
Steffen Andresen Nissen, Odense som suppleant. 

29th EBLIDA Annual Council Meeting, Fredag den 11. juni 2021 10:00 – 13:00 
ONLINE. 
 

 Indstilling 
Tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
 
 

9. Orientering om projekter og idéer 
 

 Sagsfremstilling 
En række idéer og projekter til orientering, som vi i DB arbejder på at realisere og 
gøre til egentlige projekter, der eventuelt kan søges ekstern støtte til. 

 Indstilling 
Orienteringen tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
 
 

10. Møder i fortid og fremtid 
 

 Sagsfremstilling 
 



 

Repræsentantskabsmøde  
Hvornår skal der afholdes Repræsentantskabsmøde i andet halvår, før eller efter 
kommunalvalget 16. november? 
Hvilket tema skal der arbejdes med ud over det forestående valg til nyt 
repræsentantskab?  
 
Årshjul  

a) Den 7. maj 2021 EBLIDA - Public libraries as centres of European cities - 
are they also on the European agenda? 
 

b) 29th EBLIDA Annual Council Meeting, fredag den 11. juni 2021 kl. 10:00 
– 13:00 ONLINE 
 

c) FN's verdensmål  

Den 26. maj 2021 kl. 9-12 afvikler Bibliotekschefforeningen et digitalt 

medlemsmøde i partnerskab med Danmarks Biblioteksforening 

d) Next Library 2021 den 3. juni 2021 (anden arrangør)  
 

e) DB Kulturkonference 2021 
Torsdag den 23. september Biblioteket Sønderborg kl. 9.30-15.30 
Arrangør: Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg 

  
 Indstilling 

 
 

 Afgørelse 
Der afholdes FU møde i ?? – doodle udsendes. 

 
Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen 

Formand                          Direktør 


