
 

 

 

Angiv din overordnede vurdering af hvert af disse indslag 
Angiv din overordnede vurdering af hvert af disse indslag (Multidimensions matrix) 

  
   1  2  3  4  5  Deltog ikke 
 Udstillingsområdet (torsdag og 

fredag) 2 23 36 44 16 2

 Bo Lidegaard: Kan demokratiet 
følge med samfundsudviklingen? 
(torsdag) 

2 3 9 35 59 16

 Formand Steen B. Andersen om 
DBs aktiviteter her og nu (torsdag) 1 4 26 58 26 10

 Partigruppe-/Temagruppemøderne 
(torsdag) 0 7 15 19 15 68

 Politisk debat: Skal bibliotekerne 
sikre, at alle tager del? (torsdag) 8 16 24 47 13 16

 National kampagne præsentation, 
Merete D. Paarup (torsdag) 5 10 29 38 20 18

 Steen B. Andersen og Nadia Pass i 
samtalesalon på scenen (torsdag) 6 23 31 27 12 23

 Rebranding: Jesper Kristensen om 
Ny Trelleborg (torsdag) 0 6 16 30 42 30

 Rebranding: Pernille Schaltz om 
transformation af Herning Bibliotek 
(torsdag) 

2 4 24 34 30 29

 Rebranding: Lars Bornæs om 
Campus Bindslev Plads (torsdag) 1 5 16 39 38 26

 Rebranding: Vibeke Mygind om 
biblioteket som fremtidens 
kolonihave (torsdag) 

1 13 42 26 20 23

 Rebranding: Mia Ben-Ami - fra 
bibliotek til Youtube dannelse 
(torsdag) 

1 3 14 35 47 23

 Festaftenen generelt 1 8 20 57 29 10

 Dansebandet til festaften 7 5 22 30 13 47
 Christiane Vejlø: Den digitale kultur 

- Trends til tiden (fredag) 5 3 10 23 70 14

 Kirsten Drotner: Skal fremtidens 
generationer udstyres med en digital 
blyant? (fredag) 

1 2 11 36 58 16

 Designing your life, Slagelse 
(fredag) 1 5 26 39 26 25

 Hvad var det dog, der skete? Nadia 
Pass (fredag) 11 17 38 18 8 32

 Mogens Lykketoft om FNs 
verdensmål (fredag) 1 10 11 23 45 35

 Point givet for hvert svar på grafen -3 -2 -1 +1 +2 +3 

 



 
De bedste oplevelser var ... ( Fler-linies tekstfelt ) 

  3/31/2017 God form med samtalesaloner. Netværksdelen og temaet på topmødet (godt program) 

  3/31/2017 Lidegaards oplæg, netværk i udstillingsområdet 

  3/31/2017 Den politiske debat 

  3/31/2017 Samtalen med kollegerne i pauserne. 

  3/31/2017 Desigking skagekse 

  3/31/2017 Oplæg Chrisiane Vejlø 

  3/31/2017 De korte 7 minutters oplæg og samtalesalonen 

  3/31/2017 Oplæg, netværk, fint program overordnet set 

  3/31/2017 Mogens Lykketoft! 

  3/31/2017 Networking, fredagens talere, 

  3/31/2017 Samtale - erfaringsudveksling - netværk 

  3/31/2017 Bo Lidegaard  
Vejlø 
Lykketoft 

  3/31/2017 Kirsten Drogners oplæg. Meget skarp. 

  3/31/2017 En god snak med vores kunder 
Generelt en god atmosfære på topmødet 
Fyraftens-øl! 
 

  3/31/2017 Bo Lidegaard 

  3/31/2017 Mogens lykketoft 

  3/31/2017 Blandingen af det hele 

  3/31/2017 bo lidegaard og Christiane Vejlø 

  3/31/2017 Samlet var det bare et meget bedre program end der plejer. Nåede desværre ikke Bo Lidt gård men hørte at det havde 
været fantastisk. Godt at droppe de lidt forkølede kultudflugter.Hvis der er et sted i nærheden af, hvor man er, der er 
særligt, kan man evt. arrangere en bustur dertil. 

  3/31/2017 Netværk og 7 min præsentationerne 

  3/31/2017 Netværksmuligheden 

  3/31/2017 Møde kære og kendte ansigter... 

  3/31/2017 Samvær med kollegaer og snak med udstillere.  

  3/31/2017 Netværket og erfaringsudvekslingen 

  3/31/2017 Området med standene var hyggeligt. Bo Lidegaards indlæg, indlægget om Slagelses projekt med 8.klasser 

  3/31/2017 Fagligt netværk 
Key note 

  3/31/2017 Nadia Pass, Vejlø og Drotner og den gode motiverende stemning 

  3/31/2017 Deltog som udstiller, så var primært fokuseret på udstillingsområdet. Der var rigtig god service i forbindelse med mad, 
drikker, opfyldning og afrydning. 

  3/31/2017 Bo Lidegaard 

  3/31/2017 Fint med den "globale indramning" med Bo Lidegaard og Mogens Lykketoft først og sidst. Det var med til at 
perspektivere øvrige indlæg. 

  3/31/2017 Politikerpanelet MEN moderatoren var elendig kørte sit eget løb. Synd for politikerne der både var fokuserede og 
velforberedte 
Bo Lidegård var den jeg fik mest med hjem fra 
Kirsten Drotner var som altid en ordentlig stemme i al den hurtige speedsnak 

  3/31/2017 Rebranding 
Christiane Vejlø 
Nadia pass 

  3/31/2017 Relevante inspirerende oplæg fra Christiane Vejlø og Kirsten Drotner 
Relevant og inspirerende udfoldelse af erfaringer fra Designing your life 

  3/31/2017 Stande, netværk og festaften 

  3/31/2017 Mødet med andre 
Oplæg fra Bo Lidegaard 
de 7 oplæg 



 

  3/31/2017 Givende dialog og samtaler 
Tankevækkende udstillinger 
Pragtfulde måltider 

  3/31/2017 x 

  3/31/2017 1. at der tegnede sig konturen af et nyt biblioteksbegreb om fredagen 
2. Kirsten Drotner 
3. at DB arbejder med formen på topmødet 

  3/31/2017 Samtalesalonerne, Bo Lidegaard, Ben-Ami 

  3/31/2017 Mogens Lykketoft 

  3/31/2017 Kan demokratiet følge med samfundsudviklingen, - db's aktiviteter her og nu,- festaftenen. 

  3/31/2017 1 Mødet på standen med rigtigt mange folk 
2 Flot frokost 
3. Super danseband 

  3/31/2017 partigruppemøde, Lykketoft og bandet 

  3/31/2017 Bo Lidegaard 
Christiane Vejløe 
Mogens Lykketift 

  3/31/2017 Lykketoft, designing your life, christiane 

  3/31/2017 Drotner og Vejlø og festaftenen, en skam der ikke var flere der benyttede sig af den god musik til at få en svingom 

  4/1/2017 Mogens Lykketoft fordi han har formatet. Christiane Vejlø fordi hun mindede om at det hersens med at skille det digitale 
fra der analoge er sooo yesteryear. Korridorsnakken og hyggeligt at se tidl. kolleger. 

  4/1/2017 Netværk og de inspirerende dele af oplæggene 

  4/1/2017 Samtaler med deltagerne. Det giver altid gode ideer og perspektiv. 
Bo Lidegaard 
Kirsten Drotner 

  4/1/2017 Socialt samvær 

  4/1/2017 Christiane Vejlø 

  4/1/2017 Netværket 
Bo Lidegaard 
Festmiddagen 

  4/1/2017 Mogens Lykketoft 

  4/1/2017 Bo Lidegaard fortæller engageret og interessant om noget der er relevant for os som biblioteker.  
Jeg var glad for at der var meget fokus på børn og unge. 
At høre Alex Ahrendsens holdninger var tragi-komisk. Man kan ikke andet end at ryste på hovedet af det. 

  4/1/2017 Kirsten Drotner 
De 5 indslag om rebranding 
Steen B. Andersens tale 

  4/1/2017 Den bibliotekspolitiske debat (som fik alt for lidt tid!) 
Bo Lidegaards oplæg 
De korte projektpræsentationer 

  4/2/2017 At være sammen med mine kollegaer 

  4/2/2017 Lidegård, de politiske drøftelse, de små historier torsdag eftermiddag 

  4/2/2017 Gode politiske input. 

  4/2/2017 Dag 2 

  4/2/2017 Det gode samvær. Manglede måske lidt mere tid til spørgsmål/debat fra salen. 

  4/2/2017 Bo Lidegaard, Mogens Lykketoft, den nye brandingkampagne, erfaringsudveksling, mulighed for netværk i uformelle 
rammer, spændende stande 

  4/3/2017 Mogens Lykketoft 

  4/3/2017 steen B. Andersen 

  4/3/2017 Bo lidegaard 
Chrsitiane Vejlø  
Kirsten Brotner 

  4/3/2017 netværk 

  4/3/2017 Oplægget med Kirsten Drotner 
Samt Rebranding 

  4/3/2017 Bo Lidegaard, Christiane Vejlø og Kirsten Drotner. 
Udstillingsområdet var lidt for tyndt, synes jeg. 

 



  4/3/2017 Lidegaard 
Lykketoft 
Speedsnakkene 

  4/3/2017 Netværk'ing 
Festmiddagen 
Den samlede oplevelse af oplæggene 

  4/3/2017 Networking med relevante samarbejdspartnere 

  4/3/2017 Netværksdelen med kollegaerne 
Bo Lidegårds rammesætning 
At høre om projekter fra andre 

  4/3/2017 Politisk debat 
Christiane Vejlø 
Mogens Lykketoft 

  4/3/2017 At netværke. oplægget om youtubere og Electronista oplægget 

  4/3/2017 Mødet med nye bekendtskaber - potentielle nye samarbejdspartnere - potentielle nye forretningspartnere 

  4/3/2017 networking 
møde nye mennesker. 
festmiddagen 

  4/3/2017 De små 7.minutters indslag 
Christiane Vejleø 
Kirsten Drotner 

  4/3/2017 Christiane Vejlø 
Samvær med biblioteksfolk 

  4/3/2017 Det var en rigtig god oplevelse med Samtalesaloner 

  4/3/2017 Christiane Vejlø 

  4/3/2017 Bo Lidegaard  
Gruppemødet 
Christiane Vejlø 

  4/3/2017 - 

  4/3/2017 Kirsten Drotner og Lars Bornæs 

  4/3/2017 Vejlø som var topprofessionel og inspirerende 
netværksmøder 
god peeptalk om markedsføringskampagnen 

  4/3/2017 Bo Lidegaard 
Kampagne præsentation 
Rebranding 

  4/3/2017 Kirsten Drotners oplæg, uformel networking, inspirerende stande 

  4/3/2017 Oplæg og diskussioner om dannelse, demokrai og oplysning. Rigtig godt og relevant emne. 
Muligheden for networking og et par gode øl. 
Abdels takketale 

  4/3/2017 De tre bedste oplevelser: 
Bo Lidegaard, Christiane Vejlø, Kirsten Drotner og Mogens Lykketoft 

  4/3/2017 Christiane Vejlø 
Networking - god stemning og imødekommende meddeltagere 
en super lækker middag! 

  4/4/2017 Christiane Vejløs oplæg- meget stof til eftertanke.  
Drotner ligeså.  

  4/4/2017 lidegaard 

  4/4/2017 2. dagen 

  4/4/2017 Bo Lidegaard var virkelig god... 

  4/5/2017 netværk, Drotners oplæg, de korte indslag fra sektoren 

  4/5/2017 Networking 
Networking 
Networking 

  4/5/2017 God snak med kolleger 
Den politiske debat 

  4/5/2017 Bo Lidegaard, Mogens Lykketoft og Kirsten Drotner :-) 

  4/5/2017 Design your Life var meget interessant og noget vi klart i vores kommune vil se nærmere på. Slagelse var i øvrigt en god 
vært (giv gerne videre). Mogens Lykketoft var vanvittig interessant og relevant at løfte os op i makroperspektivet 

  4/5/2017 Jeg stod på en stand, så 
1. samtaler med besøgende på standen 
2. tilrettelæggelse af forplejning i pauser fungerede godt 



 

  4/5/2017 De to første oplæg fredag formiddag var hele turen værd. 

  4/5/2017 Bo Lidegaard og Mogens Lykketoft 

  4/5/2017 Bo Lidegaard's indslag, der godt måtte have varet 1 time 

  4/5/2017 De tre bedste oplevelser var tre oplæg: Bo Ligegaard, Kirsten Drotner og Mogens Lykketoft 

  4/5/2017 Gruppe B mødet 

  4/5/2017 Snakken med de øvrige deltagere 

  4/5/2017 Den politiske debat var klart det bedste punkt - fik bare alt for kort tid 

  4/5/2017 Mogens Lykketoft og Kirsten Drotner 

  4/5/2017 Christiane Vejrøs indlæg 

  4/5/2017 Generelt fra alle faglige oplæg SUPER GODE i år. Tak for det! 
Placeringen af udstillingsområderne gjorde, at jeg også fik besøgt virksomhederne i år. 

  4/5/2017 Netværket i pauserne. 

  4/5/2017 Netværk 
De korte præsentationer om Rebranding 
Input til kampagnen 

  4/5/2017 Kirsten Drotner, Mogens Lykketoft, Designing your life 

  4/5/2017 O 

  4/6/2017 1. oplægene med rebranding var virkelig spændende og det var rigtig interessant at høre hvad/hvordan biblioteker "forny" 
sig. 
2. dejligt at møde andre og tale med dem og hvad de laver 

  4/6/2017 God stemning, mem for lidt plads for udstiller. 
God behandling på vandrerhjemmet, Comwell Korsør havde kludret med Helsingør Kommunes værelsesbestilling. 
behagelig betjening. 

  4/6/2017 Designing your life-projektet 
Kirsten Drotner 
Networking 

  4/6/2017 Folketingest politikere 
Samtalesalon fra scenen 
Festaften 

  4/6/2017 God stemning 
Gode faciliteter  
Gode muligheder for at møde gamle bekendte og skabe nye kontakter 

  4/6/2017 2 første oplæg fredag 

  4/6/2017 Netværk 
Oplæg, Kirsten Drotner 
Samtalesalon, Nadja Pass 

  4/7/2017 Lidegaards oplæg torsdag morgen var inspirerende og medrivende. Det var både et wakeup call og et sundt grundlag for 
resten af debatten de to dage. 
 
Samtalesalon var et opkvikkende brud på oplæggende (begge gange), og det gav mulighed for at snakke med nogen 
nye mennesker og se verden gennem deres øjne for et kort øjeblik. 
 
Oplæggende som opfordrede til at gentænke forskellige aspekter af os selv og vores biblioteker gav virkelig stof til 
eftertanke. 

  4/10/2017 Kirsten Drotner og Christiane Vejlø 

  4/14/2017 Bo Lidegård Mogens Lykketoft, politisk debat om fremtidens bibliotek. 

  4/16/2017 Netværk omkring faglighed 
Mogens Lidegaard 
Kirsten Drotner 

  4/19/2017 Uddelingen af litteraturprisen 



 
Det havde været bedre, hvis ����  ( Fler-linies tekstfelt ) 

  3/31/2017 Der havde været mere plads. Hvis vi havde set lidt mere af kommunen. Hvis vi alligevel ikke skal rundt og se 
kommunen, findes der mere egnede steder lokalmæssigt. 

  3/31/2017 der var mere tid på udstillingsområdet og mere kant og forskellige holdninger i debatter 

  3/31/2017 Der er ikke nok, der rammer plet. Måske skal formen gentænkes. Måske skal generalforsamling, hensyn til udstillere, 
politiske møder, hensyn til værtsby og kommende værtsby samles på en dag, og så lave en dag hvor tempoet er højt og 
den røde tråd tydelig. Som det er nu, er det svært at prioritere to dage, der har store huller uden drive. 

  3/31/2017 Hvis diskussionerne rummede nye vinkler på bibliotkernes hverdag. 

  3/31/2017 Mere plads 

  3/31/2017 Der var mere plads samt oplæg med mere reel substans 

  3/31/2017 Der bare var stille musik i stedet for dans 
At der ikke partout skal være spørgsmål efter indlæg 
Maden var meget ens. Vi fik den samme gris 5 gange 

  3/31/2017 Nadia pass sparringsøvelser var ikke optimale 

  3/31/2017 Mere plads, mere involvering og dialog 

  3/31/2017 Spar orkestret 

  3/31/2017 Det var lige intimt nok. For lidt plads... 
Musikken var for høj, så vi blev spredt meget hurtigt på aftenen  
Måske var det også en grund til at mange gik tidligt i seng... 

  3/31/2017 Meget tæt alle steder.  
Langborde er ikke egnede til festmiddag. 

  3/31/2017 Kan ikke lige finde på noget... 

  3/31/2017 Svær at nå at netværke - en del kommer dagen før, men man opdager det ikke når man bor på forskellige hoteller, 
ærgerligt at man ikke bruger den tid til at tale med kollegaer 

  3/31/2017 Meget trangt faktisk direkte for småt 

  3/31/2017 Vil hellere bruge tiden på at tale med kollegaer m.v. end dans :-), måske bare et musikalsk indslag. Det store lokale 
var for lille, man sad alt for tæt. 

  3/31/2017 samtaleprocesserne med Nadja Pass 

  3/31/2017 Dårlige fysiske rammer og maden var for ringe (især til festaften) 

  3/31/2017 Lokaleforhold 

  3/31/2017 Stedet var lidt for småt. Eksempelvis manglede der siddepladser torsdag formiddag, og det var også lidt primitivt at 
spise stående frokost (omend maden var udmærket). Her savnede jeg i øvrigt også muligheden for postevand! 
Middagen var okay, men akustikken gjorde det lidt svært at samtale med andre end sidemanden. Og så synes jeg, at 
den sandwich, man fik med til hjemturen, var temmelig lille. Jeg blev i hvert fald ikke mæt. 

  3/31/2017 Faciliteter alle vegne var under al kritik. Der var ikke plads nok i salen,i udstillingsområdet ved frokost osv.  
De dårlige fysiske forhold gjorde at mit samlede billede ved deltagelse i dag 1 er at det kan og skal gøres meget bedre 
til næste år. 

  3/31/2017 Der havde været mere plads. Der alt for lidt plads. Rummene var meget trange, det var svært at komme rundt i 
udstillingsområdet. Det var meget nemmere og bedre i Horsens sidste år.  

  3/31/2017 Der ikke havde været så megen transport mellem hotel og konferencecenter. Der havde været mere plads i mødesalen 

  3/31/2017 Mere plads 
Bedre sandwich til hjemrejsen 

  3/31/2017 Der var meget varmt i den bagerste del af udstillingsområdet. Der mangler evt. cirkulation eller lignende. 

  3/31/2017 Der var dans et andet sted, og et eller to områder med cafe/bar/hygge 

  3/31/2017 Lydteknikken havde fungeret optimalt. 

  3/31/2017 Mogens Lykketoft faktisk havde snakket om det, han var blevet bedt om i stedet for at levere standard dundertalen. Jeg 
har lidt for tit hørt sådanne indslag, hvor det er et stort navn, men hvor de end ikke ulejliger sig med at orientere sig om 
overskriften på det indlæg, de skal komme med - eller måske føler sig " larger than life" 

  3/31/2017 Man ikke skulle transporteres til et hotel i Slagelse. Denne tur stjal 45 min af tiden mellem sidste indlæg og feststart 
torsdag aften, og efterlod meget lidt tid til forberedelse til middag efter en lang dag. 

  3/31/2017 Oplægsholdere var bevidst om hvem de taler til: biblioteksfolk OG politikere og andre interessenter. 
Bibliotekskampagnen med Merete Due Paarup var præsenteret under Gruppe Bs møde. Men generelt var oplægget alt for 
banalt og hysterisk. Indholdsmæssigt er tiltaget fint, men pinligt formidlet. 
Nadja Pass og samtalecaféer er sympatisk, men ikke nyt og bestemt ikke relevant at bruge så meget tid på - i 
topmøde-regi. På mit biblioteket har vi arbejdet med samtalecaféer gennem mange år - men vi tvangsindlægger jo 
heller ikke borgerne til at deltage. Konceptet blev desværre ikke formidlet særlig kompetent eller overbevisende. Da jeg 
så programmet lignede det en god ide, som hang sammen med topmødets tema. Men det fungerede slet ikke i praksis. 

  3/31/2017 Der ikke havde været så meget samtalesalon 



 

  3/31/2017 Dans - når folk ikke ønsker at danse, så må programmet laves om. 

  3/31/2017 mere plads - flere drøftelser i grupper/workshops 
festaftenen har overlevet sig selv - eller de fleste er blevet for gamle: Der skal være seriøs underholdning under 
middagen, et mindre lokale med et dansegulv og en DJ, tilstødende lokaler med små borde og mulighed for samtale 
Og så synes jeg nogen skal trække ham den radikale fra Herning i ærmet og sige at der altså er grænser for hvor meget 
man vedvarende kan spare og samtidig forbedre. Og grænsen er forlængst passeret. Også i Herning 

  3/31/2017 Udstillingsområdet var for småt. 

  3/31/2017 Svært spørgsmål. Selvom jeg nyder festaftenen som en dejlig afslutning på en koncentreret dag, syntes jeg at musikken 
skal undlades. Der er ikke ret mange der danser. Så de penge der bruges på musikken, skal IKKE spares men bruges til 
et eller andet kreativt. 

  3/31/2017 1. Udstillingsfaciliterne primært pladsen var samlet 
2. For stor spredning af udstillerne 
3. Jeg savnede en underholder at lave tidligere stand upand@naestved.dk eller andet. 

  3/31/2017 mere plads, overnatning tættere på konferencestedet 

  3/31/2017 Lokalerne, festmiddagen, ikke nødvendigt med dans - ganske få der bruger dansegulvet. Hellere bedre mad og 
hyggelige omgivelser til snak og networking 

  3/31/2017 Politikerdebatten, var ikke rigtig en debat og der var for lidt tid til det.  
Vi kunne måske godt have været ide og se noget fx Trelleborg. 

  4/1/2017 Samtalesalon - god ide men dårlig faciliteret. Stærkere samlende tema kunne ønskes. Mere interaktion/workshops og 
mindre røv til sæde - mere nytænkning i formatet 

  4/1/2017 Alt for trangt omkring udstillingerne. Gav flaskehals til konferencelokalet 
Dårlig moderator til politisk debat, som blot blev ene taler uden kant 
Mogens Lykketoft en lang praletale. Fik aldrig fortalt, hvor informationskravene var gemt i målene, før Michel gjorde 
opmærksom på det. 

  4/1/2017 Festaftenenen skal gøres anderledes ... aftenenen dør samtidig med, at musikken starter 

  4/1/2017 Personalet på Comwell virkede som om de slet ikke var klar til at servicere så mange gæster 

  4/1/2017 Udstillingsområdet var ikke optimalt. 

  4/1/2017 Der havde været bedre plads 

  4/1/2017 Der havde været mere struktur på den politiske debat. Jeg havde glædet mig meget til den, men der var jo ikke engang 
tid til spørgsmål fra salen! Fordi at politikerne havde fået alt for lang tid til at præsentere sig selv i starten.  
Mogens Lykketoft er jo altid interessant at lytte til, men følte der manglede den røde tråd ift. hans oplæg og 
bibliotekerne. 
Samtalesalonerne blev simpelthen for meget. Ville meget hellere haft haft flere debatter mellem kompetente og 
relevante mennesker på scenen, som kunne indeholde indspark fra publikum. 

  4/1/2017 Lidt mere danse villighed om aftenen - er vi blevet for gamle? 
Styring og fokusering af debatten med politikerne. - vigtigst. Der skal meget fokus på korte oplæg og meget klare 
spørgsmål. 

  4/1/2017 Den politiske debat havde fået mere plads. Man skal huske at der er og bør være endnu flere politikere med. 
Disponeringen med at debatten med fire markante politikere skulle presses sammen på bekostning af "samtalesaloner" 
var helt forkert. Og der var ikke meget andet, der adresserede den politiske placering af bibliotekerne direkte.. 

  4/2/2017 Der var mere plads og værelser nok på stedet 
Frokostposen var helt og aldeles usmagelig. Vi måtte forsøge at købe mad på stationen, hvilket heller ikke var muligt. Så 
vi endte med yoghurt og tuckiks til frokost. 

  4/2/2017 Bandet som spillede til festen var super dygtige, men synd for dem at ingen ville lytte til dem. Jeg tænker deltagerne har 
mere brug for at netværke end danse. Jeg ville foretrække lounge musik i stedet for, så deltagerne blev i fest salen. 
Jeg manglede de små workshops, så man kunne målerette indlæggende mere specifikt til politikere, embedsfolk og 
bibliotekarer. 

  4/2/2017 Der var noget mere plads - ikke mindst til bespisning/frokost. Det var alt for proppet. 

  4/2/2017 Der havde været mere plads og ordentlig logistik. 
 
Niveauet var indholdsmæssigt for lavt på særligt første halvdel af 1. dag. Det faglige indhold skal generelt stige væsentligt 
i kvalitet, hvis topmødet skal være interessant fremadrettet. 

  4/2/2017 Lidt mere tid til fælles debat. 

  4/2/2017 mere engageret ordstyrer på torsdagens debat 

  4/3/2017 Nadja Pass ikke havde haft så mange ord hun skulle af med. 

  4/3/2017 Der var for lidt tid til at besøge standene og til at netværke 

  4/3/2017 lidt flere foredrag, der kan udfordre hvordan fremtiden kommer til at se ud 

  4/3/2017 .... det havde fungereret med Nadja Pass. Og det gjorde det ikke. 
..... den politiske debat havde været skarp og provokerende. 

  4/3/2017 Bedre plads til udstillinger. 
Skal vi have dansemusik? Der er ikke mange, der benytter sig af muligheden, og det tyndede hurtigt ud ved bordene. 

  4/3/2017 Det var forbløffende at sidde ved siden af en deltager, som brugte 95 % af tiden på at studere indhold på og skrive 
beskeder på sin ipad - uanset hvad der i øvrigt foregik i salen. Han var ikke alene om dette åndelige fravær. Han kunne 
med fordel og med deltagergebyret sparet, være blevet hjemme! 
 

 



Det havde været bedre, hvis alle de tilmeldte deltagere faktisk deltog i årsmødet ... 

  4/3/2017 Der havde været lidt bedre plads 

  4/3/2017 Programmet var tyndt 
Maden var dårlig 

  4/3/2017 Mere tid lagt ind til netværk så jeg ikke behøvede at pjække fra interessante indlæg 
En smule mere fysisk plads på stedet men også ok at være tæt :-) 

  4/3/2017 Der var mere plads - både til mødedeltagelse, netværk og festaften 

  4/3/2017 Stedet var for småt. Der manglede rød tråd i oplæg og temaer og flere oplægsholdere var ringe. Der manglede en 
connection til lokalområdet. Følg op på det, så bliver det godt 

  4/3/2017 Der havde været mere tid til (u)formelle samtaler, samt hvis udstillingsonrådet havde været større/kunne rumme flere 
udstillere. 

  4/3/2017 vi havde undværet opsummeringen om fredagen ved Nadja Pass. Det er helt overflødigt at lave en opsummering på noget 
vi alle sammen har hørt. Spild af tid. 
Lokaleforholdene på Comwell var dårlige. udstillingsområdet var for lille og ydede ikke ordentlige forhold for udstillerne og 
de besøgende. 

  4/3/2017 Debatten med politikerne kunne godt have været lidt skarpere. Det blev mere indlæg end debat. 

  4/3/2017 At moderatoren og deltagerne på den politiske debat havde fået samme oplæg 
Udstillingsområdet havde været samlet i et / to lokaler 

  4/3/2017 Der havde været mere plads 

  4/3/2017 Synes ikke de fysiske rammer var optimale som udstiller. 

  4/3/2017 der havde været rigtig mange siddegrupper udenfor festlokalet. Mange kommer for at tale sammen efter den gode 
middag. Der er for mange, der forlader området. 

  4/3/2017 det var egentlig kun de enkelte foredrags-/oplægsholdere, som var meget forskellige i kvalitet. evnen til formidling, 
kommunikation. 
ellers rigtig god afveksling mellem de forskellige dele og en professionel styring 
lokaliteter kunne have været lidt bedre 
måske kunne der have været "Walk and talk" i stedet for eller i kombination med andre tiltag for at fremme samtalen 

  4/3/2017 Der havde været mere plads til udstilling og frokost afvikling. Det var uoverskueligt, og meget klemt. 

  4/3/2017 Nu var rammerne som de var, men standende var meget klemte og generelt så blev det hele lidt for crowded. 
Politikker debaten, blev aldrig en debat, der skulle have været lidt mere tid og lidt skarpere ramme. 

  4/3/2017 Der var lidt bedre plads. Hvis lyd på mikrofon altid fungerede perfekt (en bagatel). 

  4/3/2017 Akustikken var utrolig dårlig ved middagen, meget svært at høre, når man var placeret helt nede bagved. 

  4/4/2017 udstillingsområderne var for små.  
stående frokost, vil gerne kunne sidde ned og netværke under frokosten.  
festaften uden musik, kun få på dansegulvet og i festsalen selvom bandet var godt.  
Forslag - i stedet for musik til festaftenen så et sjovt indslag måske en stand upér mellem hovedret og frokost. 
Efterfølgende bar i et andet egnede lokale. 

  4/4/2017 Der var lidt trangt i Korsør... 

  4/5/2017 I bliver nødt til at lade være med hele tiden at få folk ind ude fra som skal fortælle sektoren at den er i krise og bud på 
hvad som kan gøres. Der sidder 200 fagfolk i salen og hører den samme sang igen og igen og vi udvikler hver evig 
eneste dag det nye bibliotek. Hvorfor fortæller vi ikke om det til politikerne? 
Stedet var alt alt for småt. Drop at holde det steder som ikke har kapacitet blot for at komme rundt i landet. Vi oplevede 
at få annuleret vores hotel bookninger og måtte selv finde noget andet fordi de havde overbooket. 

  4/5/2017 For meget fokus på, hvad udfordringerne - for lidt fokus på løsninger 
Madpakken fredag kunne godt opgraderes 

  4/5/2017 Altid fine topmøder. Der vil vel altid være forskel på indslag, så helt fint 

  4/5/2017 Udstillingsområdet var udfordret af at være splittet så meget op.  
Festaftenen gik lidt i opløsning - måske pga. de mange mindre rum/indretningen.  
Lokaliteten kunne have været mere "samlende". 

  4/5/2017 Synes at speed-indlæggene fungerede rigtigt godt. Det var et godt format. Programmet kunne måske godt speedes op? 
Fx lidt kortere pauser og et indlæg mere? 

  4/5/2017 man havde et bedre overblik over standene 

  4/5/2017 Samtalesalonerne kunne jeg godt have undværet. 
Mogens Lykketofts oplæg var uden for temaet - og det virkede som om han alene var med som "ping" i stedet for en 
minister. 

  4/5/2017 der havde været mere plads og luft i salen under foredragene. der var også for lidt opholdssteder udenfor salen 

  4/5/2017 Det havde været bedre, hvis der havde været bedre plads på Comwell. Udstillingsområdet var trangt og 
usammenhængende. Der var trangt i den store sal. Ærgerligt, at der var så få værelser på Comwell, at der blev udsolgt i 
løbet af no time - det betød at nogle måtte endog ret langt væk for at overnatte. 

  4/5/2017 -oplæggene/debatterne var mere målrettede end generelle. Fx Kirsten Drotner var helt fantastisk: med baggrund i studier 
tog hun et emne (digital dannelse) og gjorde det meget konkret.  
-første bus om aftenen til hotellet var tidligere end 23.30 
-mit hotel (Frederik d II) ikke lå så langt væk (lang køretur= kort tid på hotel mellem oplæg og festaften) 



 

  4/5/2017 Stedet var for lille, det var for tætpakket og udstillingsområdet fungerede ikke super godt 

  4/5/2017 Programmet har været oplevet bedre - og en længere politisk debat. Mødet mellem fagfolk og politikere er det vigtigste 
indhold generelt. 

  4/5/2017 Musikken torsdag aften var et andet sted, så man kunne snakke sammen i festsalen 

  4/5/2017 Jeg havde klart foretrukket at høre den nye kulturminister - istedet for Lykketoft. 

  4/5/2017 Bedre udnyttelse af Topmødet som platform for politikudvikling. Bedre facilitering af dialog mellem fagfolk og politikere. 

  4/5/2017 Debatten havde været skarpere, og der havde været mulighed for spørgsmål fra salen. 
Der blev brugt tid på at drøfte konkrete opgaver fremfor diffuse samtale-salonspørgsmål. F.x. ville det have været oplagt 
at gribe den forestående fælles kampagne, og bruge mere tid på at tale om den i grupper e.l. 

  4/5/2017 Programmet ikke havde været så overlæsset. Hellere færre punkter med bedre tid til længere oplæg og dialog 
intilknytning. Samtalesalonner fyldte alt, alt for meget-dér sker så meget nyt og spændende i bibliotekerne.  
Hvorfor vidste oplægsholderne ikke, hvem de talte til og var langt mere ajour med, hvad vi laver i dag? Nogle anede 
tydeligt ikke, hvad DB er og værdien/det særlige netop er i DB. Nogle anede ikke, hvordan personalesammensætningen i 
biblioteker er i dag og hvor bredt vores arbejdsfelt er, men talte ud fra en længst forladt historik. Så ærgerlig en 
oplevelse. Hvad må de mange politikere have tænkt? 

  4/6/2017 Jeg synes ikke maden var særlig god, og da slet ikke i forhold til sidste år. 
der var ikke meget plads, hvilket gjorde forkost lidt besværlig.  
den politiskedebat - var mest bare politikkere der ville ud med eget budskab, ønsker man en debat skal det stilles op på 
en anden måde, så det ikke bare blive taletid. 

  4/6/2017 Selv om festaftenen havde et yderst velspillende band, undrer det mig til stadighed at man vælger det samme format år 
efter år. - Der spilles op til dans og blot et par håndfulde danser, resten fortrækker til steder hvor de kan tale sammen. 
Kunne man ikke vælge at lave en kulturel event i stedet og så have noget mere dæmpet musik efterfølgende hvor 
samtale er muligt. Biblioteksfolk og politikere er meget talende folkefærd, så måske skal der skabes rum for samtalen. 
Måske er det tid at prøve noget nyt ;-) 

  4/6/2017 Udstillingsområdet var ringe.  
 
Taxaservice mv. var ringe. Det er for usselt, at tingene ikke fungerer bedre logistisk. 

  4/6/2017 Én runde samtalesalon havde været tilstrækkeligt 

  4/6/2017 Hvis det slutter med, at der laves lange ønskelister til hvad biblioteket skal være (og at det for nogen partout skal stilles 
spørgsmålstegn ved biblioteket), men i stedet tale sektoren og potentialerne meget mere op, og hvordan 
biblioteket/medarbejderne skal udføre de ønsker politikerne har. 
 
... Og så lige en til konferencestedet. For lidt plads... 

  4/7/2017 Det er altid svært at have en egentlig debat med fire mennesker på linje og kun kort tid til at stille spørgsmål. Det er 
interessant at høre politikerne komme med deres tanker for fremtiden, men det er svært at betegne det som en debat. 
Mere tid eller andre rammer ville være mere produktivt. 

  4/14/2017 Ja udstillings området var for ringe. 

  4/16/2017 Oplæg/diskussioner i mindre fora 
Større sted 

  4/19/2017 der ikke var dans om aftenen 



 

 
Andre kommentarer? ( Fler-linies tekstfelt ) 

  3/31/2017 Stor ros til DBs medarbejdere og en hårdtarbejdende forening 

  3/31/2017 Comwell virekde noget underdimensioneret til at løfte opgaven. 

  3/31/2017 Fagligt et fint program med fin variation. Lidt pressede rammer. 

  3/31/2017 Det var et godt inspirerende topmøde. Tak 

  3/31/2017 Frokost sandwich kunne have været bedre.  

  3/31/2017 Comwell Korsør var ikke gode rammer 

  3/31/2017 Drop dansebandet, ingen gider det jo rigtigt. Lej en bartender med fede drinks i stedet! 

  3/31/2017 Dansebandet var fantastisk! Men som sædvanlig var der nærmest ingen dansevillige mænd til alle os piger, der gerne 
ville svinges. Kunne man ikke lave nogle incitamentsstrukturer a la balkort, hvor mændene efter 5 udfyldte danse med 
forskellige partnere fik en gratis øl? 

  3/31/2017 Det bedste årsmøde/topmøde i flere år. 

  3/31/2017 Vi glæder os til at komme til Herning i 2018 :) 

  3/31/2017 Musholm ligger meget smukt men mangler ordentlige værelsesfaciliteter og ordentlig morgenmad. Ellers et super godt 
og relevant emne, hvor jeg tog beriget hjem. Tak til jer alle

  3/31/2017 Den trange plads synes jeg ikke var et problem - selv om mange talte om det. 
OK at springe kulturudflugter over! 
Tak for godt og stort forarbejde. Glæder mig til næste år. 

  3/31/2017 Vi må prøve at holde sammen på foretagenet. De regionale foreninger savnes. Jeg ved godt de også havde overlevet sig 
selv, men det ville være fint med en eller anden form for nytænkning her 

  3/31/2017 Ikke lige i dag. 

  3/31/2017 Super godt afviklet i tiderne, i introduktionerne 
God stemning igennem hele konferencen  

  3/31/2017 Efterfølgende debat efter superindlæg giver i min optik ikke rigtig mening. Man kommer hurtigt ned på et "lavt niveau" 
hvilket ødelægger ens egen refleksion over et fantastisk indlæg. Lad indlægget tale for sig selv - Man skal nok få det 
diskuteret blandt fagfæller i en eller anden sammenhæng efterfølgende..... 

  4/1/2017 For lidt debat mellem fagfolk og politikere. Måske en Nadia Pass-type kunne have gjort det for hun fik en samtale i gang. 
Eller en Clement Kjærsgaard? 

  4/1/2017 Hvorfor skal musikker altid være så høj ? 

  4/1/2017 Det var alt, alt for varmt i lokalet den første dag.  
Det skulle have været blevet bedre udmeldt at der ikke blev serveret morgenmad på Comwell Korsør om fredagen, for de 
deltagere der havde overnattet på andre hoteller. Hvis jeg havde vidst det fra starten, ville jeg selvfølgelig have spist 
"hjemmefra" mit hotel, end at tage direkte ud til Comwell Korsør. 

  4/1/2017 Meget varieret og spændende program. 
Meget som var lige til at tage med hjem 
Gode snakke med kollegaer og folk i området. 

  4/2/2017 maden var i top. 
Stedet var måske lidt småt nok til antallet af deltagere, så heller lukke for tilmelding. 

  4/2/2017 Drop nu den dansemusik, og find på noget andet underholdning undervejs. 
Enhver samtale dør jo så snart maden er spist, og musikken blæser folk ud af lokalet. 

  4/2/2017 Ellers ok! Dog skal I ikke bruge penge på muleposer, som ikke kan bruges efterfølgende! 

  4/2/2017 det er rigtig godt når de faglige indlæg har højt niveau som de havde i år! 

  4/3/2017 de faciliterede samtaler som Nadia lavede var gode. Oplæggene med branding virkede lidt tilfælde og mange andre 
biblioteker har lign projekter. oplæg om verdens mål blev ikke sat ind i kontekst 

  4/3/2017 Dejligt at møde så mange mennesker - og at der var tid i programmet til at få en snak med både kolleger og 
leverandører! 

  4/3/2017 Blot en refleksion, jeg kommer til topmødet for at blive inspireret og høre om nye tendenser ikke for at feste om aftenen. 
På en måde, så syntes jeg ikke at det er nødvendigt med live musik og fest middag på den måde, er det ikke noget 
tiden er løbet lidt fra? 

  4/3/2017 God stemning og energi 

  4/3/2017 Nej 

  4/3/2017 Måske kunne man iscenesætte lidt mere at man blev 'tvunget' til at tale med nogle, som man ikke kender? F.eks. som 
det sket på samtalesalonerne. det er altid interessant at møde nye mennesker. 

  4/3/2017 Ros til modtagelsen. 

  4/3/2017 Meget bedre og mere sammenhængende konference end de senere år 
Sammenhæng og mening - dvs. tilvalg og fravalg er godt 

  4/3/2017 Tak for et rigtig godt og tankevækkende program! 

 



 

  4/3/2017 Det ville have været dejligt, om der var lidt mere styr på specialkost. Det var hårdt at skulle køre hjem uden frokost...... 
Men det er jo svært, når folk ikke respekterer det.... 

  4/4/2017 Jeg vil bo samme sted som mødet afholdes. Jeg vil ikke være afhængig af fælles transport på fastlagte tidspunkter 
mellem udstillingsområde / konference sted og hotel. Dette vil dog nok sætte grænser for hvor mødet kan afholdes, men 
vi ser jo ikke noget lokalt alligevel. 

  4/5/2017 Kan da gentage at jeg synes Slagelse var en god vært! Generelt synes jeg der var en rigtig god stemning på konferencen 
og det er bestemt positivt. Så tak til alle de knap så synlige tjenende ånder der har gjort det muligt.  

  4/5/2017 Generelt er rigtig fint topmøde. 

  4/5/2017 Varigheden af topmødet er rigtig god 

  4/5/2017 Nadja Pass fik alt for megen taletid og gratisk reklametid!! Efter jyske forhold fylder hun for meget og taler alt for meget. 
(Nu var vi jo så også på SJælland i år - så okay...). 

  4/5/2017 Dér var for lidt plads på konferencestedet til antallet af mennesker. Jeg stod i kø til alle måltider, og valgte for ofte en kø, 
hvor kaffen løb Tom, frugtfarvers løb Tom, brødbakkerne var tomme osv. Programmet for tæt i forhold til spisning/pauser, 
når dér også var lang kø på toiletterne. 
Find hellere større byer med ordentlige faciliteter til et topmøde. Boede på Kragskovgård - fint sted, men brugte ærgerlig 
tid i bus og taxa til og fra begge dage. Lad os bo et sted alle sammen eller meget tæt på konferencestedet. 

  4/6/2017 Hvis man havde tid kunne man så ikke lave en form for speeddate i fremtiden, hvor man møder nogle nye inden for 
samme netværk og får 5-7min at tale med dem, og er det videre til næste. så kunne man stille nogle forskellige spg. der 
kunne diskutteres. det var lidt det der bleve prøvet med samtalesalon, jeg synes bare ikke det fungerede.  
Det med FN gik virkelig meget op i klima, som jeg ikke fandt interessant, det er ikke det jeg er taget til topmøde for at 
høre om. det var lidt synd, for emnet var meget spændende hvis det var det han havde holdt sig til 

  4/6/2017 Grundplanstegningen for standområdet må godt være suppleret med, hvor selve konferenceområdet er - det var ikke til at 
gennemskue. 
De spots, der blev brugt ved standene, udstrålede meget varme, så man følte sig som en kylling under varmelampe 
Rabatmuligheder for standene, så biblioteker har råd til at deltage og ikke er afhængige at projektpenge eller en 
lodtrækning for at kunne være med 

  4/6/2017 Fine rammer 

  4/7/2017 Det var et spændende topmøde og jeg synes at lokationen var bedre end sidste år. Rammerne her opfordrede mere til at 
man interagerede og salen var mere intim.  
 
Vi er glade og taknemmelige for at blive inviteret med som studerende på SDU, selv om vi i år blev glemt. 
Jeg tænker at det også er vigtigt at få de studerende med ind. Det er en oplagt mulighed for Danmarks biblioteker (og 
lokalpolitikere) til at finde ud af hvad der rører sig på uddannelsen. Især når vi taler om biblioteket i fremtiden. I bedste 
fald kan der ske en forventningsafstemning - hvad forventere bibliteksverdenen og hvad sker der faktisk på 
uddannelserne. Det kunne man gøre endnu mere for at lægge op til.  
 
I skal have stor ros for den generelle service omkring topmødet. 



 

 

 

 

Jeg deltog på topmødet (primært) som: (Dropdown-liste) 

  
  

  Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: 

 Politiker 21 17 % 21 17 %

 Bibliotekschef 45 36 % 66 53 %

 Biblioteksansat 28 22 % 94 75 %

 Bibliotekarstuderende 2 2 % 96 77 %

 Udstiller 9 7 % 105 84 %

 Repræsentant fra samarbejdsorganisation 3 2 % 108 86 %

 Repræsentant fra ministerium 0 0 % 108 86 %

 Andet 17 14 % 125 100 %

 Total 125 100 % 125 100 %

Hvor mange gange har du deltaget på DBs topmøde? (Dropdown-liste) 

  
  

  Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: 

 Dette var første gang 20 16 % 20 16 %

 2-3 gange 26 21 % 46 37 %

 4 gange eller flere 79 63 % 125 100 %

 Total 125 100 % 125 100 %

Har du lyst til at deltage på topmødet i Herning i 2018 (Dropdown-liste) 

 



 

 

  
  

  Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: 

 Ja 111 89 % 111 89 %

 Nej 2 2 % 113 90 %

 Ved ikke 12 10 % 125 100 %

 Total 125 100 % 125 100 %

Vil du anbefale andre at deltage på topmødet i Herning i 2018? (Dropdown-liste) 

  
  

  Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: 

 Ja 105 84 % 105 84 %

 Nej 2 2 % 107 86 %

 Ved ikke 18 14 % 125 100 %

 Total 125 100 % 125 100 %


