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Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab 
08.06.22 

Referat  
 

 

Tid: Fredag den 20. maj kl. 10.30-14.30  

Sted: Vartov, Store Sal, opg. H, 1. sal, Farvergade 27, København K. 

 
 

 
 

 

10.30   Velkomst 

 

10.40   Repræsentantskabsmøde – valg af dirigent og præsentation af deltagere 
 

11.00   Formanden spiller op til debat  

 

11.40   Orientering om DB’s strategiske arbejde og alt det praktiske 

 

12.00  Frokost og mulighed for gruppemøder 

 

13.00   Valg af forretningsudvalg og andre interne udvalg 

 

13.30   Valg af repræsentanter til øvrige udvalg 

 

14.00  Vartov - centrum for læring, kultur og dannelse midt i København 
Lise Korsgaard, Sekretariatsleder Grundtvigsk Forum/Vartov lægger 

op til en dialog. 
 

14.30  Networking og bobler med kulturens folk i Vartovs grønne gård 

 

 

 

 

 
Til mødet er indbudt observatører (uden stemmeret) fra Forfatterforeningen, HK Kommunal, 

Københavns Universitet (tidl. INF) og Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre. 
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1. Valg af dirigent 

 Sagsfremstilling: 

Der vælges en dirigent, som vil lede mødet. Vi 

starter med en kort præsentationsrunde og 

registrering af deltagerne. 

 Indstilling: 
Næstformand Claus Mørkbak Højrup. 
 

 Afgørelse: 

Claus Mørkbak Højrup blev valgt og fik forsamlingens accept af at mødet var lovligt 

indkaldt, med 3 ugers varsel, da det først blev indkaldt efter Topmødets afholdelse.  

 

 

2. Formandens velkomst 

Sagsfremstilling: 
Danmarks Biblioteksforenings formand Paw Østergaard Jensen byder velkommen og 

sætter retning for de kommende års arbejde. 

Se pressemeddelelse om valget: Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

 
 

Formanden vil tage udgangspunkt i debatterne på det netop afsluttede 

Bibliotekspolitiske Topmøde og give sit bud på de politiske udfordringer i årene 

fremover som oplæg til debat om biblioteksforeningens fremtidige arbejde. 

Indstilling: 

Sagen drøftes. 

 

Afgørelse: 

Debat om formandens oplæg blev forlagt til efter pkt. 3. 

 

 

3.  Orientering om DB’s arbejde 

Bilag: db.dk/strategi-og-planer 

 

 Sagsfremstilling: 

Direktør Michel Steen-Hansen præsenterer organisationen og sekretariatet, samt 

https://www.db.dk/nyt-formandskab-i-DB
https://www.db.dk/nyt-formandskab-i-DB
http://www.db.dk/strategi-og-planer
https://www.db.dk/nyt-formandskab-i-DB
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kommer med nedslag foreningens strategi.  

 

I Danmarks Biblioteksforening har man i den seneste periode udviklet 

styringsredskaber, hvor man hvert 4. år laver en overordnet strategi, som følges op 

med forskellige former for handlingsplaner eller virksomhedsplaner, med en række 

indsatsområder.  

 

Den aktuelle strategi kan ses her db.dk/strategi-og-planer 

 

På mødet gennemgås aktuelle planer og budget, for at give et indblik i foreningens 

virksomhed, med særlig vægt på indsatsområder.  

 

 

a. DB’s Strategi 2030 
Det afgående forretningsudvalg og 

repræsentantskab har valgt ikke at 

lave en virksomhedsplan, men 

overlader til det nyvalgte at overveje 

processen. 

 
I de sidste to år har der været 

arbejdet med en mere agil form for 

handlingsplan, med handlekort som 

løbende kan ændres og skiftes ud, 

afhængig af omverdenens behov.  

 
Som også dannede baggrund for 

debatoplægget til årets Topmøde 

 
 

b. DB’s budget for 2022, 

 jf. bilag  

 

 

c. Alt det praktiske 

Repræsentantskab, honorar, 

rejseafregning m.m.  

 

 Indstilling: 

Den videre proces for en kommende strategi og virksomhedsplan drøftes.   

 

 Afgørelse: 

Debat om formandens og direktørens oplæg. Der blev udtrykt ønske om, at der fortsat 

arbejdes med de skitserede temaer som temaer i det kommende år.  

På efterårets møde lægges op til en prioriteringsdebat om rollen som politisk 

interesseorganisation, og dennes interessevaretagelse.  

Der blev også udtrykt ønske om at der i perioden skal arbejdes med ny struktur, 

vedtægter og valgprocedure.  

 

http://www.db.dk/strategi-og-planer
https://www.db.dk/files/DBHandlekort21%20revideret%20udgave.pdf
https://www.db.dk/rejse
https://www.db.dk/rejse
https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20P%C3%85%20I%20DREV/Organisation/Repr%C3%A6sentantskabet/Rep%202022%20m%C3%B8der/20220520%20Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de/db.dk/strategi-og-planer
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4.  Orientering om valg til Repræsentantskab og suppleringsvalg 

 Sagsfremstilling: 

I januar, februar og marts 2022 afholdes der valg til foreningens repræsentantskab. 

Her skal der vælges 17 fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner, som sammen 

med 35 kommunalpolitikere fra medlemskommunerne skal videreudvikle foreningens politik de 

næste 4 år.  

 

Fra det afgående forretningsudvalg lyder en opfordring til det nyvalgte repræsentantskab om at 

iværksætte et suppleringsvalg, samt at arbejde med en forenklet valgprocedure, i forbindelse med en 

ny foreningsstruktur og nye vedtægter.  

 

Valgruppe A 

Der skal vælges 5 kommunalpolitiske repræsentanter i hver region, hvilket vil ske på kulturpolitiske 

træf i første kvartal af 2022, samt et antal tillægsmandater efter den D'Hondtske metode.  

 

I år er resultatet faldet sådan ud at der skal udpeges 10 politiske tillægsmandater: 
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P.t. mangler Konservative at udpege 2 tillægsmandater, ligesom der mangler enkelte suppleanter. 
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Valggruppe B 

Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, heraf 4 fra gruppen af 

institutioner, organisationer og brugerråd samt 1 bibliotekarstuderende og 1 pensionist. 

 
Ifølge vedtægterne er deadline for kandidaterne den 31. januar.  Der skulle derfor foretages digitalt 

valg mellem kandidaterne til Gruppe B mellem den 15. januar og den 15. februar. 

 

Ved deadline var der indkommet de 12 kandidater til 12 pladser som ”Personlige medlemmer” og 

desværre kun 2 ud af 4 pladser fra ”Institutioner og organisationer” som kandidater til 

Repræsentantskabet, men der var to kandidater til pensionistgruppen, hvor der kun er en plads. 

 

Det betød, at alle kandidater fra ”Personlige medlemmer” og ”Institutioner og organisationer” var 

valgt og der kun blev foretaget valg i gruppen af pensionister.  

 
Ved en administrativ fejl blev der desværre ikke tjekket op på valgbarheden blandt alle kandidaterne 

til gruppe ”Personlige medlemmer” og ved en gennemgang af den endelige liste efter den 15. februar 

viser det sig at der var to kandidater, der ikke var valgbare, da de ikke var ansat i en 

medlemskommune Jf. vedtægternes §2 stk. 1) enkeltpersoner, ansat i medlemskommuner, 

medlemsinstitutioner og medlemsorganisationer) 
Den ene repræsenterede en medlemsorganisation, så Ahmad Joumaa fra Integration360° blev flyttet 

over som valgt til ”Institutioner og organisationer” gruppen, mens én blev afvist som ikke valgbar. 

 
Det betyder at der til gruppen ”Personlige medlemmer” er 2 ikke besatte pladser og 3 ledige 

suppleantposter.  

 
Til ”Institutioner og organisationer, valgt til Repræsentantskabet” er der 1 ledig plads og 2 

suppleantposter. 

 
Til posten som studerende har aldrig været valgt nogle og det er tvivlsomt om der vil være 

kandidater. 

 

Valggruppe B 

Personlige medlemmer, valgt til Repræsentantskabet 

Lars Bornæs, Silkeborg  

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød  

Claus Hagstrøm Hansen, Horsens  

Anni Bagge Jensen, Langeland  

Anna Tolstrup Jensen, Fredensborg 

Lars Mikael Lerche, Norddjurs 

Kristine Nygaard, Aalborg 

Finn Petersen, Egedal 

Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

Britta Thuun-Petersen, Viborg 

2 VAKANTE medlemmer  

  

Personlige medlemmer, valgt som suppleanter til Repræsentantskabet 

4 VAKANTE suppleanter 

 

Institutioner og organisationer, valgt til Repræsentantskabet 

Tine Segel, Forbundet Kultur & Information 

https://www.db.dk/files/DB%20Vedt%C3%A6gter%202021%20ff.pdf
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Erik Hofmeister, Det Kgl. Bibliotek 

Ahmad Joumaa, Integration360° 

1 VAKANT medlem 

 

Institutioner og organisationer, valgt til Repræsentantskabet, valgt som suppleanter  

2 VAKANTE suppleanter 

 

Bibliotekarstuderende 

Ingen opstillede kandidater 

  

Pensionister 

Kirsten Boelt 

  

Tilforordnede 

Det afgående FU har valgt at invitere observatører (uden stemmeret) fra Forfatterforeningen, HK 

Kommunal, Københavns Universitet (tidl. INF) og Kommunernes Forening for Pædagogiske 

Læringscentre. 

 

 Indstilling: 

At der gennemføres et suppleringsvalg til gruppen ”Personlige medlemmer” og de 2 ikke besatte 

pladser og 4 ledige suppleantposter, samt til ”Institutioner og organisationer” for 1 ledig plads og 2 

suppleantposter. 

 
Samt at der i denne valgperiode arbejdes med en forenklet valgprocedure, i forbindelse med en ny 

foreningsstruktur og nye vedtægter. 
 

 Afgørelse: 

Indstillingen tiltrådt. 

 

Med bemærkning om at der er lavet en opdateret liste med alle de valgte medlemmer af 

repræsentantskabet som kan ses på www.db.dk/repræsentantskabet (tillægsmandater indkommet 

efter dagsordenens udfærdigelse). 

 

5.  Fastsættelse af kontingenter jfr. § 12, stk. 4 a. 

Bilag: Kontingentsatser; Repræsentantskab, honorar, rejseafregning m.m. 

 

 Sagsfremstilling: 

I foreningens vedtægter er det bestemt, at Repræsentantskabet fastsætter kontingent for 

enkeltpersoner og foreninger, institutioner m.fl. efter indstilling fra Forretningsudvalget.  

 

Det står repræsentantskabet frit for at fastsætte taksterne, eneste binding er  

”§ 2, stk. 2 a-2-medlemmer betaler forhøjet kontingent fastsat af  

Repræsentantskabet i forhold til § 2, stk. 2 a-1-medlemmer.” 

 

På mødet gennemgås den nuværende kontingentstruktur og takstblad.   

 

a. Forslag til Kontingentsatser for Valggruppe A og Valggruppe B.  

Jf. Bilag 

 

b. Fastsættelse af honorar, rejseafregning, tabt arbejdsfortjeneste m.m. jfr. ifølge § 18 jf. bilag  
 

http://www.db.dk/repr%C3%A6sentantskabet
https://www.db.dk/kontingent
http://www.db.dk/rejse
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Bestyrelseshonorar 2022  

Formand kr. 248.244 årligt.  

1. og 2. næstformand kr. 62.064 årligt.  

 

Diæter 2022 

Mødediæterne udgør 435,00 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere 

end 4 timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve. Ved fysiske møder 

medregnes rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om 

vederlag. 

 

Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgsmøder  

årligt.   

 

Reglerne fastsættes af repræsentantskabet. 

 

 Indstilling: 

• Det anbefales at de for Valggruppe B nuværende takster ikke ændres, men prisfremskrives 

efter KL’s anbefalinger i næste års budget. 

• Det anbefales at de for Valggruppe A nuværende takster ikke ændres eller prisfremskrives. 

• Det anbefales at nuværende honorarer, diæter og befordringsgodtgørelse ikke ændres, men 

prisfremskrives efter KL’s anbefalinger i kommende års budgetter. 

 Afgørelse: 

Indstillingen tiltrådt. 

 

6.  Valg til bestyrelser, udvalg og lignende, hvortil Danmarks Biblioteksforening udpeger 

repræsentanter, jfr. bilag  

Bilag: Oplæg til udvalgsstruktur 

 

 Sagsfremstilling: 

Det afgående forretningsudvalg har udarbejdet et oplæg til ny udvalgsstruktur, hvor de ud over 

forretningsudvalg anbefaler, at der nedsættes tre underudvalg. 

 

Det nyvalgte formandskab bestående af formand og de to næstformænd har på den baggrund valgt 

at foreslå at der nedsættes tre stående udvalg for digitalisering, læring og kultur. 

 

 Indstilling: 

at der nedsættes tre underudvalg, som foreslået i oplæg til udvalgsstruktur. 

 

 Afgørelse: 

Indstillingen tiltrådt. 

 

7.  Valg af forretningsudvalg og personlige suppleanter jfr. § 12, stk. 4 b. 

 Sagsfremstilling: 

På første repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg skal der ifølge vedtægterne vælges et 

forretningsudvalg. Herudover har repræsentantskabet mulighed for at nedsætte en række andre 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1769
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underudvalg.  

 

Forretningsudvalg: 

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. 

 

 Indstilling: 

Valg af Forretningsudvalg udover formand og næstformænd, således at 4 medlemmer vælges efter 

d’Hondts metode af og blandt valggruppe A’s medlemmer i Repræsentantskabet og 3 medlemmer af 

og blandt valggruppe B’s medlemmer i Repræsentantskabet. 

 

Efter d’Hondts beregning, skal der vælges 2 fra socialdemokratiet, 1 fra venstre og 1 fra konservative.   

 

Der vælges samtidig personlige suppleanter, for valggruppe A’s vedkommende fra samme parti, som 

den de er suppleant for. 

 

 Afgørelse: 

Der blev foretaget valg, og suppleanter til gruppe A udpeges senere af partierne. 

Medlemmer Suppleanter 

1. Formand Paw Østergaard Jensen (A)   

2. Politisk Næstformand Claus Mørkbak Højrup (V) 
  

3. Signe Bekker Dhiman (A) 
  

4. Johs Poulsen (B) 
 Jes Lunde (B), Aalborg 

5. Anette Mortensen (V) 
  

6. Carsten Petersen (C) 
 Charlotte Haagendrup (C) Egedal 

1. Faglig næstformand Annette Wolgenhagen Godt 
              

2. Kristine Nygaard, Aalborg  
           Britta Thuun-Petersen, Viborg  

3. Lars Bornæs, Silkeborg 
  

4. Anni Bagge Jensen, Langeland 
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a. Valg af Læringsudvalg 

 
 Sagsfremstilling: 
Læring er centralt for velfærdssamfundets udvikling, derfor er samarbejdet imellem 

læringsinstitutioner og folkebiblioteket vigtigt. Samarbejder som oftest udspiller sig lokalt men 

rammesættes nationalt. 

Folkebibliotekets kompetencer som dannelsesinstitution kan skabe læring i et bredere 

samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde med uddannelsernes instrumentelle læringsfokus. 

Bibliotekerne skal derfor indtænkes som del af kommunernes læringsfællesskaber, og derigennem 

understøtte læringsprocessen. 

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Læringsudvalg. 

 
Udvalgets formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• At arbejde for det lokale folkebibliotek som en naturlig del af kommunernes videns- og 

læringsstrategier, herunder sikre fælles anvendelse af digitale ressourcer 

• At bidrage til definitionen af det fælles, som er kernen i partnerskabet mellem kommunens 

uddannelsesinstitutioner og koble det til en livsmestrings- og trivselsdagsorden 

• At arbejde for folkebibliotekernes plads i national og lokal uddannelsespolitik 

• At arbejde for etablering af national digital overbygning med fokus på adgang til digitale 

ressourcer på tværs af biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Rammer 

Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første møde opstilles en 

række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU. 

 

Organisation 

Digitaliseringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets 

konstituerende møde efter nyvalg. 

 

Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter 

(valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B). 

Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand 

 

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen 

Udvalget refererer til Forretningsudvalget. 

 Indstilling: 

Der vælges: 

En politisk formand (valggruppe A) 

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)  

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B) 

En af de valgte skal have sæde i forretningsudvalget og vil fungere som næstformand 
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 Afgørelse: 

 
Valgte 

Formand (valggruppe A) 1. Filiz Thunø (A)  

(valggruppe A) 2.  Helle Bak Andreasen (V) 

(valggruppe A) 3. Jesper Wittenburg (A) 

(valggruppe A) 4. Britta Bitsch (F) 

(valggruppe A) 5. Carsten Petersen (C) 

Næstformand (valggruppe B)  1. Kristine Nygaard, Aalborg  

(valggruppe B)  2. Claus Hagstrøm Hansen, Horsens 

(valggruppe B)  3. Britta Thuun-Petersen, Viborg 

(valggruppe B)  4. Udpeget efter suppleringsvalg 
 

  

 

b.  Valg af Digitaliseringsudvalg 

 

 Sagsfremstilling: 

Biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og give adgang til 

læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet samt at skabe debat og dialog. 

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer - ikke alene af pandemien – men 

især også af øget polarisering og fake news. Det folkeoplysende public service-princip som grundlag 

for folkestyret er vigtigere end nogensinde. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for 

det danske demokrati. Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning 

til borgerne. 

 

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Digitaliseringsudvalg. 

 
Udvalgets formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt 

• At arbejde for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne gennem en 

national digital overbygning og samarbejder med andre public service-institutioner 

• At sætte dagsorden for udvikling af en national strategi for digital dannelse 

• At arbejde for at de lovgivningsmæssige rammer forpligter folkebibliotekerne i forhold til 

læring, digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i kommunerne. 

Rammer 

Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første møde opstilles en 

række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU. 

Organisation  
Digitaliseringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets 

konstituerende møde efter nyvalg. 
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Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter 

(valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B). 
Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand 

 
Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen 
Udvalget refererer til Forretningsudvalget. 

 

 Indstilling: 

Der vælges: 

En politisk formand (valggruppe A) 

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)  

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B) 

En af de valgte skal have sæde i forretningsudvalget og vil fungere som næstformand 

 
 Afgørelse: 

 
Valgte 

Formand (valggruppe A) 1. Mette Landtved-Holm (V)  

(valggruppe A) 2. Susanne Damsgaard (O) 

(valggruppe A) 3. Niclas Fick (Ø) 

(valggruppe A) 4. Kristian Stride (A) 

(valggruppe A) 5. Maren Ottar Hessner (B) 

Næstformand (valggruppe B) Anni Bagge Jensen, Langeland 

(valggruppe B) Tine Segel, Forbundet Kultur og Information 

(valggruppe B) Lars Mikael Lerche, Norddjurs  

(valggruppe B) Afventer suppleringsvalg resultat 

 

 

c.  Valg af Kulturelt Udvalg 

 

 Sagsfremstilling: 

Der nedsættes et Kulturelt Udvalg 

 
Udvalgets formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• At placere bibliotekerne på den kulturpolitiske dagsorden 

• At fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde 

• Kulturelt Udvalgs formål er at udvikle og bidrage til synliggørelse af DB's kulturpolitiske 

arbejde gennem to store konferencer i hver valgperiode 

• Identificere og fremsætte forslag til Forretningsudvalget for hovedtema for DB’s 

kulturkonferencer 
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• Afholde et gensidigt orienterende og koordinerende møde i starten af hver valgperiode om 

DB’s kulturholdninger med DB’s eksterne repræsentanter i deciderede kultursammenhænge; 

direktøren deltager i dette møde 

• Herudover kan Kulturelt Udvalg fremsætte forslag om evt. ændringer i foreningens 

igangværende kulturelle engagementer som bl.a. Klassikerdagen og BogForum 

 

Rammer 

Forberede, planlægge og gennemføre DB’s kulturkonferencer, der kan fremme og inspirere 

bibliotekernes kulturelle arbejde.  

Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra 

indsatsområdet, som sendes til FU. 

  

Gennemgå og evaluere DB's repræsentation i kulturelle råd, nævn og udvalg ved afslutning af hver 

valgperiode. 

Organisation  

Kulturelt Udvalg nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende 

møde efter nyvalg. 

 

Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter 

(valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B). 

Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand. 

 

Sekretær for udvalget chefkonsulent Hellen Niegaard. Udvalget refererer til Forretningsudvalget. 

 Indstilling: 

Der vælges: 

En politisk formand (valggruppe A) 

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)  

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B) 

En af de valgte skal have sæde i forretningsudvalget og vil fungere som næstformand 
 

 Afgørelse: 

Der blev foretaget valg, hvor Charlotte Haagendrup (C) ikke blev valgt. Dette udvalg konstituerer sig 

med formand på første møde.  

 Valgte 

 (valggruppe A) 1. Hediye Temiz (B) 

(valggruppe A) 2. Bibi Mundbjerg (V) 

(valggruppe A) 3. Tore Müller (A) 

(valggruppe A) 4. Einer Lyduch (A) 

(valggruppe A) 5. Bent Juul Sørensen Lokalliste (Æ) 

Næstformand (valggruppe B)  Lars Bornæs, Silkeborg 

(valggruppe B)  Finn Petersen, Egedal 

(valggruppe B)  Ahmad Jourmaa, Integration 360 

(valggruppe B)  Anna Tolstrup Jensen, Fredensborg 



 

 

Danmarks Biblioteksforening • The Danish Library Association  
 Vartov • Farvergade 27D, 2. sal •  1463 København K •  tlf +45 3325 0935 •  db@dbf.dk •  www.dbf.dk 

 

 

d. Eksterne udvalg m.v. hvor DB vælger repræsentanter 
Bilag: Der er link til alle udvalg ved klik på overskrift 
 

 1. Danmarks Biblioteksforenings Fond 

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, nemlig formanden for Danmarks 

Biblioteksforening, som er fondsbestyrelsens formand, og 4 yderligere medlemmer, som 

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab udpeger blandt sine medlemmer, heraf 2 

fra politiske repræsentanter fra (valgruppe A) og 2 faglige repræsentanter (valggruppe B). 

P.t. er valgt 

Gruppe A 

Steen Bording Andersen (A), Aarhus 

Hans Skou (V), Aarhus 

Katrine Skov (V), Gladsaxe 

Gruppe B 
Anette Wolgenhagen Godt, Allerød 
Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

 
Der skal vælges: 
2 politiske repræsentanter (gruppe A) 
2 faglige repræsentanter (gruppe B) 

 
Valgte 

(valggruppe A) 
1. Paw Østergaard Jensen (A) 

(valggruppe A) 
2. Anette Mortensen (V) 

(valggruppe A) 
 3. Britta Bitsch (F) 

(valggruppe B) 
Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

(valggruppe B) 
Finn Petersen, Egedal 

 

2. Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite 
Edvard Pedersens Biblioteksfond bakker op om den nye danske litteratur.  

 
Nomineringskomite primære opgave et at nominere 10 nyere danske forfattere til 

forfatterprisen på 50.000 kr. hver andet år, hvor vinderne skal vælges af bibliotekernes 

personale.  

 
P.t. er valgt 
Louise Colding Sørensen (A), Hillerød 
Solvej Pedersen (B), Holbæk 
Hanne M. Sørensen, Sønderborg 
Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande 

https://www.db.dk/db-fond
https://edvardp.dk/edvard-p-forfatterprisen/
https://edvardp.dk/edvard-p-forfatterprisen/
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Der skal vælges: 
2 politiske repræsentanter (gruppe A) 
2 faglige repræsentanter (gruppe B) 

 
Valgte 

(valggruppe A) 1. Paw Østergaard Jensen (A) 

(valggruppe A) 2. Carsten Petersen (C) 

(valggruppe B) Claus Hagstrøm Hansen, Horsens 

(valggruppe B) Annette Wolgenhagen Godt, Allerød 

 

3. Foreningen Norden - Repræsentantskabet 

Valggruppe A:  

P.t. er valgt: 

Louise Colding Sørensen (A), Hillerød  

 

Der skal vælges: 

Et medlem fra valggruppe A 

 

Valgt 

Einer Lyduch (A) 

 

4. Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget 

Valggruppe B:  

P.t. er valgt:  

Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

 

Der skal vælges: 

Et medlem fra valggruppe B 

 

Valgt 

Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

 

5. Læsernes Bogpris, nomineringskomite   

Valggruppe B:  

P.t. er valgt 

Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

 

Der skal vælges: 

Et medlem fra valggruppe B 

 

Valgt: 

Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

 

6. SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og Videnskommunikation, BA informations- og 

kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.  

http://foreningen-norden.dk/foreningen-nordens-struktur-og-vedtaegter/
http://foreningen-norden.dk/tre-udvalg-er-sammensat-og-opgaverne-fordelt/
https://www.db.dk/l%C3%A6sernes-bogpris
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/samarbejde/aftagerpanel_it
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/samarbejde/aftagerpanel_it
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Valggruppe B: 

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød 

 

Der skal vælges: 

Et medlem fra valggruppe B 

 

Valgt: 

Claus Hagstrøm Hansen, Horsens 

 

7. Kulturstyrelsen: Følgegruppen for Bog- og litteraturpanel 

Valggruppe B: 

P.t. er valgt 

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød 

 

Der skal vælges: 

Et medlem fra valggruppe B 

 

Valgt: 

Lars Mikael Lerche, Norddjurs 

 

På kommende møder skal vælges: 

8. Kulturministeriet: Statens Kunstfond. Repræsentantskab 

Valggruppe B (perioden 2020-2023): 

Pt. Valgt 

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød  

Jakob Guillois Lærkes, Gladsaxe (suppleant) 

 

Repræsentant indstilles af valggruppe B. 

Der skal indstilles en af hvert køn, og suppleant for disse. 

 

Der skal vælges: 

Der skal først udpeges nye kandidater med udgangen af 2023 

 

 

9. Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut 

Valggruppe B: 

Pt. valgt  

Maria Frey Sjøblom valgt pr. 22. april 2021  

Medlemmerne udpeges for en periode på 3 år 

 

Der skal vælges: 

Der skal først udpeges ny repræsentant marts 2024 

 

10. Kulturministeriet: Strategisk Biblioteksudvalg 

Valggruppe B: (perioden 2020-2023): 

Lars Bornæs, Silkeborg  

Suppleant: Maria Frey Sjøblom, Aalborg 

 

Repræsentant indstilles af valggruppe B. 

https://slks.dk/bogen-2015/om-panelet/
https://kum.dk/ministeriet/organisation-og-institutioner/bestyrelser-raad-naevn-og-udvalg/statens-kunstfond-repraesentantskab
https://www.dfi.dk/omdfi/organisation/kontaktudvalg
https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-biblioteksudvalg
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Der skal indstilles en af hvert køn, og suppleant for disse. 

 

Der skal vælges: 

Der skal først udpeges ny med udgangen af repræsentant i 2023 

 

11. Kulturministeriet: Bibliotekernes Koordinationsforum 

Valggruppe B (perioden 2020-2023): 

Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening 

Suppleant: Annette Wolgenhagen Godt, Allerød  

 

Repræsentant indstilles af valggruppe B. 

Der skal indstilles en af hvert køn, og suppleant for disse. 

 

Der skal vælges: 

Der skal først udpeges ny repræsentant med udgangen af 2023 

 

7.  Fastlæggelse af tidspunkt for første ordinære repræsentantskabsmøde (4. kvartal i 2022) 

 

 Sagsfremstilling: 

Det drøftes hvor og hvornår repræsentantskabet afholder deres møde i 4. kvartal i 2022. 
 

 Indstilling: 

 

 

 Afgørelse: 

Næste repræsentantskabsmøde indkaldes den 11.11.22 i Albertslund kl. 10.30 – 15.00, der udsendes 

allerede nu kalenderinvitation, dagsorden følger ca. 2 uger før til mødet.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

   

Paw Østergaard Jensen / Michel Steen-Hansen 

 

 

 

https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/bibliotekernes-koordinationsforum

	Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

