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Møde i DB’s Forretningsudvalg 
Fredag den 20. april 2012, kl. 10.30-11. 
Middelfart Bibliotek 
(Formøde: forud for møde mellem forretningsudvalget og repræsentanter for de regionale 
biblioteksforeninger).   
 
Til stede: 
Vagn Ytte Larsen,  Hanne Pigonska, Steen B. Andersen, Henrik Olsen, Jørn Rye Rasmussen, 
Lars Bornæs, Carl Gustav Johannsen, Tine Vind.  
 
Fra sekretariatet:  
Michel Steen-Hansen, Hellen Niegaard, Kirsten Grubbe Jensen (referent). 
 
Konsulent: Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd.  
 
Afbud: 
Kirsten Boelt, Henrik Vestergaard 
 
Orientering om DDB 
Michel Steen-Hansen berettede seneste nyt om DDB. Han og Mogens Vestergaard formand 
for Bibliotekschefforeningen havde deltaget i et møde i Kulturstyrelsen med Ralf Klitgaard 
fra KL, Jacob Heide fra Styrelsen og Steen Kyed fra Kulturministeriet. Mødet var uden 
dagsorden, men handlede om den fremtidige organisering af DDB. 
 
Forretningsudvalget enedes om følgende:  
DB og BCF skal formulere en protest mod den foreslåede sammensætning af styregruppe og 
koordinationsgruppe. Nedenstående tekst blev sendt til Kulturministeren og formanden for 
KL’s børne og- Kulturudvalg 26. april 

 

 

"Kære Uffe og Jane, 

I Danmarks Biblioteksforening og i Bibliotekschefforeningen hilser vi det 

velkomment, at der er opnået enighed om at bakke op om visionen om Danskernes 

Digitale Bibliotek. 

 

Formanden for Bibliotekschefforeningen Mogens Vestergaard og direktøren for 

Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen var den 16. april indkaldt til 

møde med KL, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen med henblik på at drøfte 

rapporten om Danskernes Digitale Bibliotek og hvordan der arbejdes videre med 

den.   

 

På mødet blev det oplyst, at hverken Bibliotekschefforeningen eller Danmarks 

Biblioteksforening er tiltænkt en rolle i den fremtidige styring og organisering af 

Danmarks Digitale Bibliotek, men at man vil udpege interessenter fra henholdsvis 

små og store biblioteker. 
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En sådan udpegning betyder desværre, at medlemmerne af koordinationsgruppen 

ikke har et bredt mandat fra det samarbejdende biblioteksvæsen. 

 

I begge foreninger har vi drøftet dette udspil, og må med forbløffelse konstatere, at 

det bryder med en årelang tradition for samarbejde i det danske biblioteksvæsen, 

hvis de to foreninger ikke inddrages i den formelle styring af et så vigtigt projekt 

for fremtidens biblioteker. 

 

I biblioteksvæsnet har vi gennem en årrække udviklet samarbejdsmodeller, hvor 

der sikres en demokratisk repræsentation fra bibliotekerne gennem inddragelse af 

de landsdækkende organisationer som f.eks. Bibliotekschefforeningen og 

Danmarks Biblioteksforening. 

En forudsætning for mange af de fælles nationale resultater, som det 

samarbejdende biblioteksvæsen, har opnået har haft grobund i dette repræsentative 

og tillidsfulde samarbejde. 

 

Vi vil derfor bede jer genoverveje situationen, med henblik på at de to foreninger 

får mulighed for at udpege repræsentanter til styregruppen og 

koordinationsgruppen, for ad denne vej at sikre ejerskab og opbakning til 

opbygningen af Danskernes Digitale Bibliotek. 

 

 

Mogens Vestergaard                                            Vagn Ytte Larsen 

Formand for Bibliotekschefforeningen         Formand for Danmarks 

Biblioteksforening" 
 
 
DB’s struktur: 
Michel Steen-Hansen gjorde opmærksom på at nye vedtægter skal vedtages på årsmødet i 
marts 2013.  
Dagens program bør munde ud i skitser til modeller, som skal sendes ud til debat. Hanne 
Marie Knudsen vil fremlægge synspunkterne fra  Repræsentantskabsmødet.  
Oplæg til det videre arbejde skal sendes ud inde sommerferien.  
 


