
 
Biblioteksforeningen i Region Hovedstaden  
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 
Den 9. februar 2012 kl. 17.00 – ca. 20.30   
 
     Udsendt den 3. januar 2012 
 
 
Generalforsamlingen afholdes på biblioteket på Rentemestervej, Rentemestervej 76 
2400 København NV. 
 
Program: 
 

 Kl. 17.00 Fortællingen om Rentermestervej 

v. Biblioteksleder Tine Garsdal,  

Mødested: salen på 3. sal. 

 Kl. 17.30 Tag en runde på egen hånd i biblioteket på Rentemestervej. 

 Kl. 18.00 Spisning 

 Kl. 19.00 Prisoverrækkelse:  

 Årets Bibliotekskommune – DB Region Hovedstadens bibliotekspris. 

 Kl. 19.15 Generalforsamling 

 

Efter generalforsamlingen lægger direktør for Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen 
op til debat om den fremtidige struktur for Biblioteksforeningen. DB har i årets løb startet en debat 
om foreningens udvikling, om strukturen i organisationen, så vi både får strømlinet 
beslutningsstrukturen og blive mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har en bred politisk og 
faglig repræsentation.  
Debatten skal afsluttes med vedtagelse af nye vedtægter i 2013. Du kan se mere på DB’s 
debatblog som løbende vil blive udbygget - strukturdebat2011.blogspot.com/ 

 

 

Biblioteket Rentemestervej 

”En lille ny juvel” lød det i begrundelsen, da Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev i november 
gav BIBLIOTEKET på Rentemestervej en pris for smukt byggeri. Men BIBLIOTEKET er meget mere 
end bare et smukt byggeri, det er også et spændende fusionshus, der har bibliotek, kulturhus, 
medborgercenter, borgerservicecenter, værksteder, Bispebjerg Lokaludvalg, en café og en stor sal 
samlet under et tag. Og hver måned har BIBLIOTEKET et tæt pakket program med masser af 
tilbud til både børn og voksne. Selve byggeriet af BIBLIOTEKET stod færdigt i begyndelsen af 
2011, og den 6. maj blev hele huset åbnet for borgerne, der lige siden har gæstet BIBLIOTEKET 
flittigt. 

  

http://strukturdebat2011.blogspot.com/


 

 

Biblioteksforeningen i Region Hovedstaden 

afholder ordinær generalforsamling 

den 9. februar 2012 kl. 19.15 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab (uddeles på generalforsamlingen) 

4. Fastsættelse af kontingent, godkendelse af budget og aktivitetsplan 

(uddeles på generalforsamlingen) 

5. Indkomne forslag 

6. Eventuelt 

 

Ethvert medlem kan fremsætte forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes  
fremmet til afstemning, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen, hvorefter forslaget udsendes til generalforsamlingens deltagere 
senest 2 uger før mødet. 

Læs mere om foreningen og vores vedtægter på Hovedforeningens hjemmeside.  
http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=4160 

 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Olsen 
Formand for Biblioteksforeningen i Region Hovedstaden 

 

 

Af hensyn til bestilling af traktement bedes tilmelding ske til næstformand 
Kirstine Lundsgaard på klund@frederikssund.dk senest den 1. februar 2012 kl. 
15.00 
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