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Oplæg til udvalgsstruktur i DB 

Behandles på Repræsentantskabsmødet 15. maj 2014 

 

 

 

30.04.14 

 

 

I forbindelse med valg, konstituering og DB’s nye struktur, skal der foretages en 

evaluering af DB’s udvalgsstruktur, hvilket FU kom med anbefalinger til den 24. 

september 2013. 

 

De fremtidige udvalg vælges på Repræsentantskabets konstituerende møde den 15. maj 

2014. En oversigt over alle DB nuværende udvalg kan ses her.  

 

Udvalg 

» Digitaliseringsudvalget 

» Kulturelt udvalg 

» Medieudvalget 

» Årsmødeudvalget 

» Biblioteksvejviserens redaktionsudvalg  

   (som naturligt nedlægges, ligesom biblioteksvejviseren) 

» International arbejdsgruppe 

 

 

FU vedtog den 24. september 2013 følgende:  

”Det indstilles til Repræsentantskabet at:  

Digitaliseringsudvalget, Medieudvalget, Årsmødeudvalget og Biblioteksvejviserens  

Redaktionsudvalg nedlægges. Det foreslås i stedet, at der hvert år nedsættes ad hoc 

udvalg med resultatmål, som arbejder med de indsatsområder, som fremgår af 

virksomhedsplanen.  

 

Årsmødeudvalget nedlægges, men afløses af et samarbejdsudvalg med værtskommunen. 

Ligeledes skal formanden deltage i planlægningsmøder.  

  

International arbejdsgruppe fortsætter, og der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem 

DB’s internationale repræsentanter og FU, f.eks. ved at temasætte de enkelte områder 

med oplæg fra repræsentanterne, samt at styrke interessen for dansk forelæggelse af 

papers og posters i IFLA-sammenhæng.”  

 

 

 

 

 

På den baggrund har formand og de to næstformænd lavet følgende anbefalinger til ny 

udvalgsstruktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.db.dk/udvalg-fonde-og-priser
http://www.db.dk/digitaliseringsudvalget
http://www.db.dk/kulturelt-udvalg
http://www.db.dk/medieudvalget
http://www.db.dk/%C3%A5rsm%C3%B8deudvalget
http://www.db.dk/biblioteksvejviserens-redaktionsudvalg
http://www.db.dk/international-arbejdsgruppe
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Forslag til udvalgsstruktur 2014 – 2017 

 

 Forretningsudvalget 

o Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 

næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover 

formændene af 4 politiske (valggruppe A) repræsentanter fra 

Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for 

valggruppe B. 

 

o Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til 

kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at 

Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har 

den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne. 

 

o Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle 

foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget. 

 

 Kulturelt udvalg 

o Der nedsættes et kulturelt udvalg med samme kommissorium som i forrige 

periode. 

 

o Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 

politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B). DBs 

chefkonsulent er sekretær for udvalget. 

 

o Udvalget refererer til Forretningsudvalget. 

 

o Bogforum - arbejdsgruppe  

 Kulturudvalget nedsættes et Bogforumsarbejdsgruppe, der skal 

fungere som arbejdsgruppe i forhold til planlægning og 

gennemførsel af bibliotekernes stand på Bogforum 

 

 Bogforumsarbejdsgruppe refererer til kulturelt udvalg, som også 

supplerer med op til 5 medlemmer til arbejdsgruppen 

 

 I 2014 gennemføres aktiviteterne i tæt samarbejde med Kulturelt 

Udvalg, som også lægger DB’s kulturkonference i forbindelse med 

Bogforum i Bellacentret 7. – 9. oktober. Det kan overvejes om 

arbejdsgruppen skal permanentgøres og repræsentantskabet skal 

vælge formand i 2016 efter indkøring af aktiviteten.   

 

 Medieudvalget 

o Udvalget forslås nedlagt 

 

o Tidligere sammensat af 1 medlem fra Valggruppe A og 2 medlemmer fra 

Valggruppe B, således at mindst et medlem repræsenterer organisationer og 

institutioner. Udvalget består desuden af de to redaktører for hhv. blad og web. 

 

 International arbejdsgruppe 

o International arbejdsgruppe fortsætter efter samme kommissorium som i forrige 

periode.  

 

o DBs formandskab er fødte medlemmer af arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppens øvrige medlemmer udgøres af de personer, som udsendes af og 

repræsenterer DB i internationale organisationer, foreninger, på seminarer og 

konferencer og i andre internationale sammenhænge.  

DBs direktør er født medlem af arbejdsgruppen samt mødeleder. Arbejdsgruppen 

refererer til Forretningsudvalget og arbejder ud fra DB’s Internationale Strategi  

 

http://www.db.dk/kulturelt-udvalg
http://www.bogforum.dk/
http://www.db.dk/medieudvalget
http://www.db.dk/international-arbejdsgruppe
http://www.db.dk/files/dbf.dk/DB%20International%20Strategi.pdf
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Nye udvalg 

 

Repræsentantskabet nedsætter to underudvalg der skal arbejde med særlige 

indsatsområder. Disse nedsættes for en to årig periode, hvorefter de evalueres og ny 

konstitueres.  

 

Til hvert udvalg vælges en politisk formand og yderligere 4 politiske 

repræsentanter (valggruppe A) og 4 faglige repræsentanter (Valggruppe B). 

 

Direktøren foreslår at der i 2014 nedsættes 2 underudvalg: (hvis der skal 

nedsættes yderligere vurderes det at der skal tilføres flere sekretariatsressourcer) 

 

 

 

 

 BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND  

 

o Udvalget skal: 

 Arbejde for at sikre folkebibliotekernes fortsatte rolle som 

uafhængige public service institutioner for folkeoplysning – også i 

en digital tidsalder.  

 Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale 

ressourcer, uanset hvor de bor.  

 Bidrage til afklaring af folkebibliotekernes digitale formidlingsvilkår 

og arbejde for at der opnås en overensstemmelse imellem 

kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – herunder ophavsret i 

en digital virkelighed. 

 Arbejde for at bibliotekerne konsolideres som den digitale indgang 

til samfundet, også for de borgere, der ikke er digitale  

 

 

o Rammer: 

 Udvalget holder minimum 2 møder om året. På første møde 

opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes 

til FU. 

 

 Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i 

dialog med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg 

til konferencer eller temaer til årsmødet.  

Direktøren er sekretær for udvalget.  

 

o Organisation: 

 Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) og 

yderligere 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter 

(valggruppe B). 

 

Medlemmer af udvalget: 
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 BIBLIOTEKET - INDGANGEN TIL LÆRING  

  

o DB skal:  

 Arbejde for at bibliotekerne placeres som den institution, der lokalt 

sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer for at 

kunne tage del i det demokratiske samfund  

 Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks 

læringstilbud  

 Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne 

institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de 

kompetencer et demokratisk samfund efterspørger 

 SÆRLIGT skal der lægges vægt på folkeskolereformen, hvor der er 

lagt op til et tættere samarbejde mellem folkeskoler og lokale 

kulturinstitutioner, ligesom understøttende undervisning bliver et 

fast element. Her vil der være mange muligheder for kompetencer 

og aktiviteter, som børnebibliotekerne rummer og løbende udvikler. 

Børnebibliotekernes flerårige arbejde med at styrke børns digitale 

dannelse, herunder deres kloge og kreative brug af webressourcer, 

taler lige ind i folkeskolens dagsorden, men også læselyst og 

kulturformidling er oplagte steder at tage afsæt i, når nye 

partnerskaber på tværs af biblioteker og skoler skal finde deres 

form. 

 

o Rammer: 

 Udvalget holder minimum 2 møder om året. På første møde 

opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes 

til FU. 

 Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i 

dialog med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg 

til konferencer eller temaer til årsmødet.  

Direktøren er sekretær for udvalget.  

 

o Organisation:  

Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) og 

yderligere 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter 

(valggruppe B). 

 

Medlemmer af udvalget: 
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Herudover er en række eksterne repræsentationer som DB udpeger 

eller kan stille kandidater op til. 
 

 
 

Udvalg og lignende, hvortil Danmarks Biblioteksforening udpeger 
repræsentanter 
 

Biblioteksparaplyen 

DB’s formand 
DB’s direktør 
DB er sekretariat for Biblioteksparaplyen. 
 

Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen 
Valggruppe A: 

DB’s formand Vagn Ytte Larsen (A) Odsherred 
 
Valg:  

Udpegningen følger fondens fundats 
 

Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite  
Biblioteksfonden har lavet nyt kommissorium, hvor der skal nomineres 5 yngre 
forfattere, hvor vinderne skal vælges af bibliotekernes personale.  

 
Valg: 

Der skal vælges: 
2 repræsentanter fra gruppe A 
2 repræsentanter fra gruppe B 

 

Foreningen Norden - Repræsentantskabet 
Valggruppe A:  

Anders Nørgaard (A), Favrskov 
 

Valg: 
Repræsentantskabet vælger af valggruppe A 
 

Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget 
Valggruppe B: 

Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande 
 
Valg: 

Repræsentantskabet vælger af valggruppe B 
 

Kulturministeriet: Udvalget om biblioteksafgift 
Lars Bornæs, Silkeborg 
Beskikkelsesperioden forventes at udløbe medio 2014, 

 
Valg: 

Der skal ikke vælges 
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Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut 
Valggruppe B: 

1 repræsentant 
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening. Beskikket fra 17.4.2012- 

16.4.2015. 
Udpegning foretages af DB’s kulturudvalg. 
 

Valg: 
Udpegning foretages af DB’s kulturudvalg. 

 
Kulturministeriet: Det Danske Filminstitut, Rådet for Kort- og Dokumentarfilm   
Valggruppe B: 

Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande. Beskikket fra 22.4.2013-21.4.2017 
vælges af Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut 

 
Valg: 
DFI Kontaktudvalg vælger  

 
Kulturministeriet: Repræsentantskabet for den nye Statens Kunstfond  

Valggruppe B: 
Martin Lundsgaard-Leth. Ikast-Brande. Beskikket i 4 år fra 1. juli 2013, skal 
dog kun sidde i 3½ år. 

 
Valg: 

Repræsentantskabet vælger af valggruppe B – på møde i 2016 
 

Læsernes Bogpris, nomineringskomite   
Valggruppe B: 
Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg 

 
Valg: 

Repræsentantskabet vælger af valggruppe B 
 
Nota. Overbygningsudvalget 

Valggruppe B: 
Jytte Bræmer, Fredericia 

 
Valg: 
Repræsentantskabet vælger af valggruppe B 

 
Ordet Fanger 

Valggruppe B:  
Kirsten Boelt, Aalborg 
 

Valg: 
Repræsentantskabet vælger af valggruppe B 

 
SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. 
Følgegruppe 

Vakant 
 

Valg: 
Repræsentantskabet vælger af valggruppe B 
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SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA 

informations- og  kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.  
Tine Vind, Ballerup. Indtrådt marts 2011  

 
Valg: 
Repræsentantskabet vælger af valggruppe B 

 
 

Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet 
Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant: Tine Vind, Lyngby-Taarbæk 
Udpeget for perioden 2011-2013 

 
Valg: 

Repræsentantskabet indstiller af valggruppe B 
 
Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk 

Charlotte C. Pedersen, Middelfart er udpeget for perioden 2011- 2013. 
 

Valg: 
Repræsentantskabet indstiller af valggruppe B 
 

Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger 
Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg (genudpeget januar 2011) 

 
Valg: 

Repræsentantskabet indstiller af valggruppe B 
 
Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og 

skolebiblioteker 
Valggruppe B: 

Kirsten Boelt, Aalborg  Suppleant: Inger Skamris, Randers, udtrådt 
september 2011. Valggruppe B foretager 
nyudpegning 

 
Lone Knakkergaard, Vejle Suppleant: Lars Bornæs, Silkeborg 

 
Valg: 
Repræsentantskabet indstiller af valggruppe B 

 
Kulturstyrelsen: Udvalget vedr udviklingsopgaver af overbygningskarakter 

Valggruppe B: 
Kent Skov Andreasen, Odense 
 

Valg: 
Repræsentantskabet indstiller af valggruppe B 

 
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) 
Direkte valgt  

Governing Board (fra august 2011):  
Kent Skov Andreasen, Odense 

Section of Libraries for Children and Young Adults 
Kirsten Boelt, Aalborg 
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EBLIDA. Bestyrelsen 

Direkte valgt  
Lone Knakkergaard, Vejle, maj 2012-maj 2015  Suppleant  Kirsten 

Boelt, Aalborg  
 


