
 

Forretningsudvalgsmøde 
           31-08-2021 

 
 
Dato:              Fredag den 13. august, kl. 11-13 

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

Deltagere:  

Steen Bording Andersen  

Jakob G. Lærkes   

Lars Bornæs  

Thomas Angermann 

Mads Duedahl 

Anette W. Godt 

Evan Lynnerup 

Kim Valentin 

Paw Ø. Jensen  

 

Afbud:  

Inge Dinis 

 

Sekretær for udvalget:  

Michel Steen-Hansen 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 

 Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 21. maj 2021  
https://www.db.dk/FU20210521 
  

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
 

2.  Coronasituationen 
 

 Sagsfremstilling 
Vi drøfter den nuværende Coronasituation og konsekvenserne for bibliotekerne. 
Stort set alle restriktioner er fjernet fra den almindelig biblioteksdrift, men der er 
stadig en nedgang i antallet af besøgende mange steder. 
 
Ligeledes er der et stort fald i det fysiske udlån, og en kraftig stigning i det digitale 
udlån. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM1YWVmM2MtZDNiYi00YjgwLWE2NDEtMjg1Y2FkZjg4MWZk%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/FU20210521
https://www.db.dk/FU20210521


 

Det kan der ses mere om på db.dk/artikel/stigende-forbrug-af-lyd-og-e-
b%C3%B8ger-i-2020  
 

 Indstilling 
Vi drøfter situationen og eventuelle tiltag.  
 

 Afgørelse 
 
 

3.  Budget 2022 og status for regnskab 2021 
Bilag: Resultatopgørelse pr. 30.06.2021 

 Sagsfremstilling 
Direktøren forelægger ideer, budgetudkast for 2022 og status på regnskab jf. det 
udsendte oplæg. 
 
Som udgangspunkt arbejdes med et status quo budget på de fleste 
driftsområder, hvor der fortsat vil være afsat 250.000 kr. til Tænketanken, samt 
100.000 kr. til bibliotekskampagne.  
 
Dog afsættes yderligere midler i forbindelse med kommunevalget og valg til 
foreningens styrende organer, samt en sum der skal dække fremtidige 
mødediæter, hvis dette vedtages.  
 
Det kalkuleres at der i forbindelse med valget skal afsættes omkring 250.000 kr. 
til fem regionalevalgmøder, et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og en 
digital valghandling i forbindelse med gruppe B valg til repræsentantskabet. 
 
FU har på deres udviklingsseminar i 2020 foreslået, at der fra næste valgperiode 
indføres mødediæter for de politisk valgte medlemmer.  
 
Afhængig af diæternes størrelse vurderer det administrativt, at der skal afsættes 
mellem 50.000 og 100.000 kr. til dette.   
 
Administrationen har arbejdet på følgende model, som FU bør tage stilling til som 
en budgetforudsætning. Dette kan også udsendes til alle kommuner og 
forhåbentlig bringe DB på det konstituerende møde: 
 

Valg, konstituering og vederlag 
Danmarks Biblioteksforening er kommunernes kulturpolitiske 
interesseorganisation. Der vælges 5 kommunalpolitiske 
repræsentanter i hver region på valgmøder i første kvartal af 
valgperioden, samt et antal tillægsmandater efter den D'Hondtske 
metode. 
 
Vederlag 
Der ydes vederlag til formandskab og mødediæter til menige 
politisk valgte repræsentantskabsmedlemmer, 
forretningsmedlemmer og til stående udvalgsmedlemmer eller der 
ydes tabt arbejdsfortjeneste i henhold til dokumentation.  
 

https://www.db.dk/artikel/stigende-forbrug-af-lyd-og-e-b%C3%B8ger-i-2020
https://www.db.dk/artikel/stigende-forbrug-af-lyd-og-e-b%C3%B8ger-i-2020
https://www.db.dk/files/Resultatsopg%C3%B8relse%20202106.pdf#overlay-context=FU20210813


 

Bestyrelseshonorar 2021 
Formand kr. 20.687 månedligt. 
1. og 2. næstformand kr. 5.172 månedligt. 

Diæterne udgør i 2022: 532 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, 
hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, udbetales det 
dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve. Ved fysiske møder 
medregnes rejsetiden.  
 
Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 
forretningsudvalgsmøder årligt.  
 
Reglerne fastsættes af repræsentantskabet. 
 
Der ydes rejse- og opholdsgodtgørelse efter statens takster. 
 
Funktionsperiode 
Kommunal valgperiode (1.1.2022 til 31.12.2025), reelt april 2022 
til foreningens generalforsamling forår 2026. Den reelle 
valgperiode er fra foreningens første generalforsamling efter et 
kommunalvalg til foreningens generalforsamling efter det 
følgende kommunalvalg.  

 
Budget 2022 
Med disse budgetforudsætninger bør der kunne skabes et budget 2022 i balance, 
ud over de ekstraordinære udgifter som vil være forbundet med valghandlingen. 
Det foreslås, at der udarbejdes et budget, hvor de ekstraordinære udgifter 
finansieres af det overskud som er tilført kassebeholdningen fra de seneste års 
sparede midler.  
 

 Indstilling 
Budget og regnskab drøftes, hvorefter der færdiggøres et budgetudkast som kan 
behandles og oversendes til Repræsentantskabet.  

 Afgørelse 
 

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

 Sagsfremstilling 
DB har arbejdet på en række forskellige tiltag frem mod kommunevalget, hvor vi 
har afholdt idegenereringsmøder og regionale ledermøder.  
 
Vi opdaterer løbende initiativer på db.dk/kv21 
 
Konkret arbejdes med: 
 
 

https://www.db.dk/kv21


 

Danmarks Største Vælgermøde 

Den 26. oktober kl. 19.30, 
skaber vi Danmarks Største 
Vælgermøde, hvor 
bibliotekerne synkront 
afholder vælgermøde. 
 

Der gives en status på ideen og hvor mange der er med. 
Ideen er at skabe national og lokal opmærksomhed om bibliotekernes 
demokratiske rolle. 
 
Se mere på db.dk/DK-kv21. 

Børnevalg  
Den 28. oktober begynder Børnevalg 2021.  
Bag Børnevalg 2021 står atter Ballerup Bibliotekerne og 
Danmarks Biblioteksforening. 
 
Læs mere om Børnevalg 2021 på db.dk/bv21-tilmelding  

Danmarks Biblioteksuge 
Bliver i år i uge 43 (hvor kommunalvalgkampen skydes i gang 
– og bibliotekerne holder Danmarks Største Vælgermøde den 
26. oktober). 
Temaet er ”Bibliotekerne som rammen om demokratiet”  
 
DB har lavet #IDESTORM og der arbejdes fortsat på at skabe en fælles ramme for 
aktiviteterne i samarbejde med ImageConsult, hvor direktør Merete Due Paarup 
tidligere har skabt nationale kampagner for bibliotekerne – se mere på 
db.dk/kv21  
 

 Indstilling  
At der fortsat arbejdes på det beskrevne koncept.  
 

 Afgørelse 
 

5.  Kommunevalg 2021 og valg til DB’s styrende organer 
 

 Sagsfremstilling 
Et kommunevalg medfører vagtskifte til de styrende organer i DB.  

Det betyder, at der skal vælges et nyt repræsentantskab.  

I praksis: 

• 5 politikere skal vælges på valgmøder i hver region i første kvartal 2022 

• 17 fagfolk vælges ved urafstemning 

• 1 formand, samt 1 politisk og 1 faglig næstformand vælges på Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde den 21. april 2022 i Aalborg. 
 

https://www.db.dk/DK-kv21
https://www.db.dk/bv21-tilmelding
https://www.db.dk/kv21


 

På dagens møde tager vi en drøftelse af ideer til de regionale møder, for at få 
skabt politiske opmærksomhed om at blive valgt til en af de stærkeste 
kommunale kulturpolitiske interesseorganisationer. 
 
I praksis vil de nuværende udvalg fungere frem til Topmødet den 21. og 22. april 
2022, hvor der vil blive afholdt generalforsamling. På generalforsamlingen vælges 
formand, samt en politisk og en faglig næstformand. 
 
I indeværende periode har DB haft to stående udvalg.  
 
”Kulturelt udvalg” på 9 medlemmer, som har været velfungerende ud fra en 
veldefineret opgave som værende at skabe en kulturkonference hvert andet år, 
og så bidrage til debat på f.eks. BogForum. 
 
Et ”Lærings- og digitaliseringsudvalg” med 18 medlemmer, som har været knap 
så velfungerende. Både fordi det er et meget bredt emnemæssigt udvalg, med en 
diffus opgave, samt at 18 medlemmer i praksis har været meget svært at samle, 
så de var beslutningsdygtige. 
 
FU skal arbejde med en indstilling til en fremtidig struktur inden det 
konstituerende møde næste år efter Det Bibliotekspolitiske Topmøde.    
 
De nye kulturpolitikere efter kommunalvalget 
En ide vi arbejder videre med fra idegenereringsmøderne, er at lave fem 
regionale kulturpolitiske inspirationstræf i første kvartal 2022 for alle de 
nyvalgte kulturpolitikere.  

Ideen er at skabe en kombination af minikultur-konference med kulturpolitiske 
oplæg fra nogle af de lokale borgmestre eller kulturpolitikere, og samtidig 
komme med input til hvordan man kan udnytte kulturens og bibliotekernes 
potentialer. Mødet kan samtidig fungere som valgmøde til Danmarks 
Biblioteksforenings Repræsentantskab. 

Det vil således være en mulighed for at samle alle de ”nye” kulturpolitikere fra 
kommunerne til et fælles møde i regionen. En ide som vi håber kan bruges i alle 
regioner, og som vi vil invitere dig, biblioteket og kommunens politikere til at 
være med i udviklingen af.   

 Indstilling 
Der arbejdes videre med et koncept om 5 regionale kulturpolitiske 
inspirationstræf i første kvartal 2022 som også skal fungere som vælgermøder til 
repræsentantskabet. 
 
På næste møde sættes et tema op om den fremtidige udvalgsstruktur i DB.  
 
Afgørelse 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.  
 

DB Kulturkonference 
 

 Sagsfremstilling 
”Kulturens Værdi”, er overskriften på kulturkonferencen som finder sted den 23. 
september i Sønderborg, og er arrangeret af DB’s kulturudvalg. 

 
Se mere her danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/1/  
 
Der er plads til 150, konferencen er overtegnet, og der er oprettet venteliste. 

  
 Indstilling 

Orientering. 
 
Afgørelse 

  
 

7.  Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
 

 Sagsfremstilling 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker har eksisteret som national tænketank siden oktober 
2013 med Danmarks Biblioteksforening som juridisk ansvarlig.  
 
Tænketanken definerer rolle og mandat på baggrund af de vigtigste 
biblioteksorganisationer, deltagende biblioteker og enkelte private biblioteksaktører.  
DB har fra begyndelsen ydet et årligt tilskud på 250.000 kr. 
 
Tænketankens fungerer i 2-årige projektperioder og det nuværende mandat udløber 1. 
oktober.  

https://danmarksbiblioteksforening.nemtilmeld.dk/1/


 

 
Det indstilles derfor at der afsættes 250.000 kr. i budgettet i de kommende år til et fortsat 
driftstilskud til Tænketanken.  
 
Tænketanken har i en 8-årig periode positioneret sig både i og udenfor biblioteksvæsenet 
som national vidensaktør. Bibliotekernes rolle i et stadig mere digitalt og fragmenteret 
samfund bliver til stadighed vigtigere og i særdeleshed ift. en række samfundsudfordringer 
som læring, læsning, dannelse, digitalisering, deltagelse og fællesskaber.  
 
Derfor er behovet for Tænketanken som tværgående uafhængig videns- og debataktør 
samt platform for innovation, udvikling og videndeling på tværs af landet fortsat 
eksisterende.  

 
 
Formål og målsætninger  
At fremme national viden og debat om bibliotekernes rolle i fremtidens videns- og 
velfærdssamfund i en stadig mere digital kontekst & herigennem styrke grundlaget for 
debat og udvikling af fremtidens biblioteker og bibliotekskompetencer. 
 
Tænketankens mål er: 

• At udvikle ny viden, der udfordrer og bidrager til udvikling af fremtidens 

biblioteker og fremtidige kompetencer 

• At øge fokus og debat om bibliotekernes rolle i samfundet   

• At styrke bibliotekernes grundlag for formidling og debat. 

Forretningsmodel & organisering:  
Tænketankens forretningsmodel er baseret på økonomisk støtte fra hovedpartnere (50 %), 
deltagende biblioteker – primært folkebiblioteker (48 %) og enkelte private aktører (2 %). 
Hertil kommer at DB lægger lokaler og kontorhold til Tænketanken. Dette sikrer 
grundfinansiering til basisdrift – og aktiviteter.  Øvrige indtægter til al anden aktivitet 
indkommer via fonds- og puljemidler.  
 
Tænketanken fungerer som projekt i projektperioder à 2 år, og skal således sikre 
økonomisk opbakning for hver ny projektperiode hos både hovedpartnere og 
støttemedlemmer. 
Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra hovedpartnere i 
Tænketanken. Styregruppen sætter de faglige mål, retningslinjer og er ansvarlige for den 

https://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/next-generation/InspirationskatalogNyebiblioteksrumFINAL.pdf


 

faglige drift. Hovedpartnere er repræsentanter for de største og vigtigste 
aktører/organisationer i bibliotekssektoren: DB, DFFU, FKI og BCF. 
 
Økonomi 2019 – 2021 
Projekt/puljemidler: 6.45 mio. kr.   
Støtte fra medlemmer: 1.001.000 mio. & 500.000 kr. fra DB hertil lokaler og adm. 
(2-årig periode). 
Regnskab i balance (+- 10.000) 
 
Hovedaktiviteter 2019- 2021 

o Udgivelse: Lyst til læsebånd i hele landet (afsluttet) 

En håndbog til skoler og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd’ 

(sept. 2020) og en podcastserie på tre afsnit. 

o Medudgiver: Fremtidens Frilæsning – guide til udvikling af den 

fysiske frilæsningssamling 2020 

o Udgivelse Inspirationskatalog, juni 2021 

o Projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL 

o Projekt: Ny Læsevaneundersøgelse 

o Netværket Next Generation: 8 møder i netværket 

o Oplæg og moderering 

 Se mere på www.fremtidensbiblioteker.dk  
 

 Indstilling 
At der afsættes 250.000 kr. årligt til forsat drift af Tænketanken. 
 

 Afgørelse 
 
 

8.  Dansk Kulturliv  
 

 Sagsfremstilling 

På mødet gives en status på samarbejdet i den nystiftede forening ”Dansk 
Kulturliv” bestående af Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, 
Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske 
Museer og Danmarks Biblioteksforening. 
 

Formændene i foreningerne har i juni afholdt fælles møde som start på det fælles 
Advisory Bord og lagde på mødet op til at vi laver en fælles lancering af den 
fælles paraplyforening. 
 

De administrative ledere af organisationerne har lavet vedtægter for en sådan 
forening med opbygningen af administrativ enhed med CVR-nr., der kan modtage 
tilskud og lave fælles oplæg, når der opnås enighed om det. Foreningen tegnes af 
den administrative leder, og der laves et formelt Advisory Bord for formænd. 
 

Udgangspunktet for foreningen er at alle beslutninger træffes i enighed og at 
man ikke kan udtale sig politisk på andres vegne. Der arbejdes på at skabe en 
fælles forretningsorden og en Q/A inden en større offentlig lancering.  
 

 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/


 

De samarbejdende foreninger i Dansk Kulturliv står også bag en fælles 
Kulturdebat på Kulturmødet med kulturpolitikere, kulturpersonligheder og 
Clement Kærsgaard som vært. Se mere om debatten her.  
 

Kulturministeriet har bevilget 6. mio. kr. til et ’innovationslaboratorium´ i regi af 
Dansk Kulturliv. Projektet skal give kultur- og idrætslivets aktører mulighed for at 
undersøge, hvilken del af udviklingen, der er økonomisk bæredygtig - også efter 
pandemien. Der er skabt en styregruppe for projektet, hvor Michel deltager. 
 

Der arbejdes også fortsat med at afklare om der vil være mulighed for at kunne 
skabe et kontorfælleskab eller Kulturens Hus. Der er endnu ikke skabe et egentlig 
oplæg om dette. 
 
På mødet drøftes samarbejde og de fremtidige muligheder.  
 
 

 Indstilling 
Drøftes. 
 

 Afgørelse 
 
 

8. Internationalt 
 

 Sagsfremstilling 
 
IFLA 
Der bliver afholdt WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS den 17. – 19. 
august 2021. Det afholdes digitalt – ligeledes gør generalforsamlingen den 25. 
august.  
Formand og direktør deltager – se mere her 
 
Følgende danskere er valgt til: 
 

Governing Board 2021-2023  
DB Kirsten Boelt. 
 
Europæiske Regional Division 'Regional Division Committee 
member'  
Steen Bording Andersen. 
 
FAIFE hhv. CLM Committees  
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  
Andrew Cranfield, Tønder til EBLIDAs bestyrelse, med 
Steffen Andresen Nissen, Odense som suppleant. 

https://www.db.dk/kalender/n%C3%A5r-danmark-genstarter-%E2%80%93-hvad-s%C3%A5-med-kulturen
http://db.dk/artikel/ifla-kongressen-g%C3%A5r-virtuelt
http://db.dk/artikel/ifla-kongressen-g%C3%A5r-virtuelt


 

Der blev afholdt EBLIDA Annual Council Meeting, fredag den 11. juni 2021 10:00 
– 13:00 ONLINE. Formand og direktør deltog. 

 Indstilling 
Orientering. 
 

 Afgørelse 
 
 

9. Fremtidige møder 
 

 Sagsfremstilling 
 
Årshjul 

a) 17.-19. august IFLA (Digitalt) 
b) 26.-28. august Kulturmødet Mors – se alle Danmarks Bibliotekers 

aktiviteter - db.dk/KM21  
c) 21. september Klassikerdagen (Årets Klassiker Agnes Henningsen) 
d) 23. september DB Kulturkonference kl. 9.30-15.30 
e) 8. oktober DB Repræsentantskabsmøde kl. 9-10.30 (Digitalt) 
f) 5.-7. november Bogforum 

 
 Indstilling 

Orientering. 
 

 Afgørelse 
Der udsendes doodle for kommende FU møde i slutningen af september/start 
oktober fysisk eller digitalt? 
 

 
Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

           Formand                               Direktør 

https://www.db.dk/KM21

