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Til DB’s Repræsentantskab 
  

 
 

01. april 2014 
 

Referat repræsentantskabsmøde 
 

TORSDAG DEN 27. MARTS KL 10.00-10.45 
 DGI-Huset i Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle 

Mødelokale 2 
 

Dagsorden  
ifølge vedtægtens § 12, stk. 2.  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Afgørelse:  
Dagsordnen blev godkendt 
 

2. Valg af dirigent 
 
Sagsfremstilling: 
Hanne Pigonska blev valgt som dirigent. Hun foretog navneopråb og konstaterede 
at repræsentantskabet er lovligt indkaldt. Tilstede var 34 stemmeberettigede 
medlemmer – se deltagerliste.   
 
 Afgørelse: 
Repræsentantskabet tog dette til efterretning. 
 

3. Orientering om formandens mundtlige beretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Formanden orienterer om sin beretning, men det foreslås at selve drøftelsen 

henlægges til Generalforsamlingen. 
 
Indstilling: 
Til orientering  
 
Afgørelse: 
Orienteringen taget til efterretning 

 
4. Godkendelse af regnskab for 2013. 

Bilag: Internt årsregnskab 2013, Revisionsprotokol, ledelsens regnskabserklæring 

 
Sagsfremstilling: 
 
Regnskab kontra budget 2013 
Regnskab 2013 matcher stort set budgettet, da der er en totalafvigelse mellem 
regnskab 2013 og budget 2013 på i alt 27.093 kr. Der var budgetteret med et 
underskud på 466.000 kr., hvilket stort set er realiseret med et underskud på 
438.907 kr. 
 
Det budgetterede underskud skal ses i lyset af FU vedtagelse om i en to årig 
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periode, at bevilge 250.000 kr. pr. år til en udviklingskonsulent finansieret af 
kassebeholdningen, samt udviklingen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i 
samme periode. Endvidere er der i 2013 udarbejdet en plan for prioritering af det 
politiske aktivitetsniveau, samt rationaliseringer i sekretariatet, således at der er 
opnået balance i budgettet fremover. 
 
Underskuddet dækkes af foreningens formue som udgør 3.512.926 kr. Formuen er 
opbygget med henblik på, at DB skulle være ekstra konsolideret for at imødegå 
konsekvenser af kommunale udmeldelser i forlængelse af kommunalreformen 
2007. 
 
Indtægter 
Kontingentindtægter er på niveau med budgettet. Afvigelsen i forhold til 2012 
skyldes kontingentnedsættelse på 5 % samt at syv kommuner forrige år havde 
udmeldt sig. Indtægten har dog en positiv afvigelse på 15.000 kr., da en kommune 
efterfølgende har vedtaget at blive i foreningen. Endvidere kan det konstateres at 
2013 ikke har budt på flere udmeldelser end kendt ved budgetlægningen, så 
udviklingen er stabiliseret. 
 
Udgifter 
”Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg” er 140.028 kr. mindre end 
budgetteret. Dette skyldes mindre udgifter på internationalt arbejde på 71.000 kr. 
primært begrundet i mindre rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i IFLA og 
EBLIDA. Derudover er der forbrugt mindre på udgifter til formand og FU, primært 
pga. færre møder.  
 
Personaleomkostninger ligger 55.436 kr. over det budgetterede, hvilket primært 
skyldes omkostninger til bogholderi i forbindelse med nyt regnskabssystem og 
kontoplan. Dette skal ses i forlængelse af den i 2012 foretaget reduktion af 
medarbejderstaben, som har fuld effekt i 2013 og har krævet administrative 
omlægninger. Dette er betinget af bestræbelser på at tilpasse virksomheden til en 
mindre indtægt fra kontingenter som følge af færre medlemmer og 
kontingentnedsættelse. 
 
Andre omkostninger er 41.146 kr. større end budgetteret. Dette skyldes større 
udgifter til EDB på 86.538 kr. bl.a. som følge af nyt regnskabssystem samt 
besparelse på sekretariatet, der har lavet fælles lokaler med Organisationen 
Danske Museer for at opnå besparelser på husleje samt opnå administrative 
synergieffekter på sigt.  
 
I regnskab 2012 var anbefalet en hensættelse til Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker på 310.000 kr. af ikke forbrugte midler, da Tænketanken var planlagt at 
forløbe i 2 år, fra 1. januar 2012 til udgangen af 2013. Dog kom den først i gang i 
oktober og derfor var der ikke forbrugte midler i denne størrelsesorden. Denne 
hensættelse blev dog ikke anbefalet af FU, men beslutningen blev ikke effektueret, 
derfor overføres disse 310.000 kr. først til formuen i 2013, således at formuen 
udgør 3.512.926 kr. 
 
Forventet udvikling   
I 2014 er budgetteret med et uændret antal medlemmer. Der er regnet med den af 
KL anbefalede fremskrivningsprocent på 1,7 % på kontingenter og lønninger, 
mens andre konti ikke er prisfremskrevet. 
 
I budgettet er arbejdet med at tilpasse udgifter til de ændrede indtægter med 
bagrund i nedsat kontingent og færre medlemmer. Der er derfor foretaget 
tilpasninger på omkring ½ mio. i forhold til det budgetterede underskud på 466.000 
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kr. i 2013. 
 
Der er i budgettet indregnet ekstraomkostninger til udviklingsmedarbejder på 
250.000 kr. jf. sidste års beslutning om at ansætte en sådan sammen med 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker i en 2 årig periode. Endvidere er kontoen til 
udviklingsprojekter forhøjet med 20.000 kr. til at igangsætte projekter der synliggør 
bibliotekerne og DB, bl.a. aktiviteter i forhold til folkemøde. 
 
I budgettet er endvidere oprettet en pulje til Regionale Aktiviteter, som kan søges 
til aktiviteter i de enkelte regioner. De tilbageblevne regionsforeninger opkræver 
ikke længere regionalt kontingent, derfor afsættes en pulje på 200.000 kr. som kan 
ansøges, både af foreninger eller medlemskommuner som ønsker at iværksætte 
debatskabende aktiviteter i regionerne, samt 50.000 kr. til aktiviteter i regionerne 
gennemført af sekretariatet. 
 
Der er afsat ekstraudgifter til repræsentantskabet på 110.000 kr. hvilket skyldes at 
der skal afholdes valg, indkøbes digital valghandling og holdes ekstraordinært 
konstituerende møde. 
 
Det betyder at der er budgetteret med et underskud på 120.811 kr. hvilket primært 
skyldes ekstraordinære udgifter som følge af valg. Disse anbefales finansieret af 
formuen i 2014, da der forventes en balance i budgettet fra 2015. 
 
Indstilling: 
Det indstilles at regnskabet godkendes. Det underskrives af dirigenten. 
(FU’s indstilling vil foreligge til mødet) 
 
Afgørelse: 
Regnskabet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af dirigenten 

 
5. Indkomne forslag 

Bilag: ændringsforslag fra Mona Madsen 
 
Sagsfremstilling: 
Der er indkommet et ændringsforslag til vedtægter fra Mona Madsen, Fritids- og 
kulturchef i Solrød Kommune. Ændringsforslag vil som udgangspunkt tilbagefører 
vedtægterne til de gamle vedtægter som var gældende for DB frem til årsmødet i 
2013. 
 
Indstilling: 
Det anbefales at forkaste de foreslåede ændringer 
 
Afgørelse: 
Sagen taget til efterretning 

 
6. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Vagn Ytte Larsen   /   Michel Steen-Hansen 


