
 

Forretningsudvalgsmøde 
      14-09-2022 

 
 
Dato:              mandag den 19. september kl. 14:30-15:30 

Mødested:    Digitalt via MS Teams Klik her for at deltage i mødet 

Deltagere:  

Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund 

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring 

Johs Poulsen (B), Herning 

Anette Mortensen (V), Stevns 

Carsten Petersen (C) Sorø 

Signe Bekker Dhiman (A) Aabenraa 

Kristine Nygaard, Aalborg 

Lars Bornæs, Silkeborg  

Anni Bagge Jensen, Langeland 

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød 

Kristine Nygaard, Aalborg (kan kun deltage den første ½ time) 

 

Afbud:  

 

Sekretær for udvalget:  

Michel Steen-Hansen 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde, samt kort opfølgning på 
FU seminar 
 

 Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 3. september 2022. 
 
På mødet drøfter vi kort FU 
seminaret og den enkeltes 
oplevelse, samt en 
fremadrettet proces. 
 
På seminaret var en række 
dilemmadrøftelser om 
bibliotekets rolle i forhold til 
fake og fakta.  
 
Helt aktuelt har der 
efterfølgende væres denne sag 
fra Svendborg, som viser at 
der er fokus på netop disse grænser.  
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFhYTIyMTctYzVmZC00MGRjLTkxODUtOWY2YWI1OWFjZDhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%223fd761fe-9508-4b97-8285-811e89fe1c7f%22%7d
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/08/20220902-FU-ordinaer-referat-2.pdf
https://faa.dk/artikel/politiker-langer-ud-efter-bibliotek-efter-facebook-opslag-om-folketingspolitiker-og-barselsregler-opslagene-er-alt-for-v%C3%A6rdiladede-og-politiske#:~:text=De%20har%20ikke%20lavet%20flere,institution%20at%20have%20politiske%20holdninger.


 

 Indstilling 
Drøftes og referatet godkendes. 
 

 Afgørelse 

2.  Budget 2023  
Bilag: Udkast til budget 2023 
 

 Sagsfremstilling 
På baggrund af drøftelser i Forretningsudvalget er udarbejdet et budgetudkast, 
som bygger på samme niveau som planlagt i indeværende år. Der budgetteres 
med et træk på kassebeholdningen på 500.000 kr. for at skabe aktiviteter der 
skærper opmærksomhed omkring bibliotekernes potentiale og som skal skabe 
debat om det både lokale og nationalt. 
 
I indeværende år forventes, at være et mindre forbrug på en række konti, vedr. 
udviklingsprojekter, da der har været ekstraordinære store projektstøtte i 
2022/2023. Der er således 1.845.000 kr. i tilskud til projekter, men disse 
modsvares af udgifter til samme projekter som er udgiftsført i kontoen ”direkte 
omkostninger”. 
 
Der er desuden budgetteret med én medlemskommune mindre, da Odder har 
meddelt, at de ønsker at melde sig ud grundet store økonomiske nedskæringer. 
Dette er indregnet i manglende kontingent fra Odder Kommune på ca. 40.000 kr. 
for næste år. 
 
Der forventes i år et mindre forbrug på ”repræsentantskab” bl.a. grundet i at 
udgifter til valgafholdelsen blev mindre end forventet. Samtidig forventes en 
stigning i udgifterne til mødediæter, som repræsentantskabet vedtog at indfører 
sidste år.  Dette er tilpasset i udkast til budget 2023. 
 
Af budgetopfølgningen pr. 31.07.22 fremgår det, at der er en negativ afvigelse i 
forhold til budgetterede renter og kursreguleringer, på 666.000 kr. Dette 
forventes ikke i 2023. Men denne er afhængig af den finansielle udvikling. FU 
valgte tilbage i 2015, at placere 2,5 mio. kr. af sin egenkapital i investering hos 
Nordea Invest. Halvdelen i en lavrisikopulje og halvdelen med en mellem 
risikoprofil. Over årene har der været et godt afkast af investeringen og har nu en 
værdi af 3,5 mio. kr.  
 
Der er i budget 2022 budgetteret med et underskud på 540.000 kr. Dette 
forventes at blive mindre end forventet begrundet i ovenstående forhold. Men 
en række af udgifterne og aktiviteterne overføres til 2023 budgettet. 
 
Der budgetteres med et underskud på 517.00 kr., hvilket finansieres af den 
samlede egenkapital på 7,3 mio. kr. Den forholdsvis store egen kapital skal ses i 
lyset af at der i coronaperioden er blevet tilført kassebeholdningen en del ikke 
forbrugte midler grundet i aflyste aktiviteter, samt at kassebeholdningen er 
opbygget siden kommunesammenlægningen for at være velkonsolideret i 
forhold til antal medlemskommuner.  
 



 

Derudover arbejdes som udgangspunkt med et status quo budget på de fleste 
driftsområder, hvor der fortsat vil være afsat 250.000 kr. til Tænketanken, og 
hvor der kun er foretaget de af KL anbefalede prisfremskrivninger på løn 
kontingent. 
 

 Indstilling 
At budgettet godkendes og oversendes til repræsentantskabets godkendelse.  
 
Afgørelse 
 

  
 

3.  Planlægning af Repræsentantskabsmøde og ideer til 
Topmødet 
 

 Sagsfremstilling 
Vi skal planlægge Repræsentantskabsmødet i Vridsløselille Fængsel, Fængselsvej 
39, Albertslund d. 11. november 2022 10:30-15:00. 
 
På FU seminaret drøftedes 
idéen om at bygge det op om 
den seance, hvor Thomas 
Sture Rasmussen tog 
udgangspunkt i den 
kommunale strategi og 
”oversatte” den i 
bibliotekskontekst, for at folde 
ud hvilken rolle biblioteket kan 
spille i en kommunes strategi.  
 
Direktøren er i dialog med Albertslund kommune om deres indledende indslag og 
rammerne. Herefter påtænker vi at formanden skaber en overgang til vores 
møde og sætter dagsordenen.  
 
Et element som også blev efterspurgt på FU, var at udfolde DBs historiske rolle og 
funktion for biblioteksudviklingen og rollen op til vedtagelsen af biblioteksloven i 
1920 for at paralleliserer med de aktuelle udfordringer. Her kunne Hellen 
Niegaard lave en kort indledning. 
 
Det Bibliotekspolitiske Topmøde  
Afholdes den 27. og 28. april i Odense. Her afholdes det første møde med 
Odense Kommunes administrativt i den kommende uge.  
 
Derfor skal FU drøfte videre på temaerne som også blev vendt på FU seminaret.  
Det kan skabes en sammenhæng mellem oplæggene på 
Repræsentantskabsmødet og indholdet på Topmødet, kombineret med debat om 
hvad en lovgivning har betydet i de øvrige nordiske lande.  
 
Naturligvis kombineret med en række andre debatter, events og festligheder. 
 

  



 

 Indstilling 
Temaerne drøftes og konkretiseres. 
 
Afgørelse 
 

  
  

4. DB’s Kulturudvalg, Læringsudvalg og Digitaliseringsudvalg 
 

 Sagsfremstilling 
Der har nu været afholdt møde i de tre udvalg som Danmarks Biblioteksforening 
har nedsat. 
 
På FU mødet vil de tre næstformænd fra FU orientere om udvalgsarbejdet og de 
første møder.  
 
Det har i alle udvalg været stort fremmøde, livlig debat og et højt 
ambitionsniveau. De fremgår også af referaterne som I kan se her 

• Digitaliseringsudvalget 

• Læringsudvalget 

• Kulturelt udvalg 

 
Udvalgene har også haft fokus på at få skabt en koordinering af deres indsatser 
og har alle drøftet at lave en fælles event eller møde med FU en gang næste år. 
 
I alle udvalg har også været drøftet at mødes i forbindelse med BOGFORUM i 
Bellacentret den 4. november.  
 
Dog har det ikke været muligt at arrangere egentlig beslutningsdygtige møder 
denne dag, men DB indbyder alle udvalgsmedlemmer til en fælles frokost kl. 
12.00 mellem vores planlagte debatter: 

 
Kl. 11:00-11:30 Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?  
Kl. 14:00-14:30 Læser flere mere når litteraturen bliver digital?  

 Indstilling 
Til orientering og drøftelse. 
 

 Afgørelse 
 

5. Fremtidige møder orientering 
 

 Sagsfremstilling 
 
Næste FU møde planlægges og foreslås afholdt efter repræsentantskabsmødet – 
hvor der skal en temadrøftelse om kampagnen UGE17 og konkretisering af 
Topmødet og de politiske indslag.   
 
Årshjul (en detaljeret liste kan ses her)  
Den 15.-16. september Bibliotekschefforeningens Årsmøde i Billund (BCF) 
Den 22. september - Dansk Kulturliv netværksarrangementer for kulturledere - 
Det indre tryk, at lede nye kompetencer i en eksisterende dagligdag – Odense - 
Se mere her. 

https://db.dk/digitaliseringsudvalget/
https://db.dk/laeringsudvalget/
https://db.dk/kulturelt-udvalg/
https://db.dk/events/
https://www.danskkulturliv.dk/arrangementer/netvaerk-for-kulturledere


 

Den 23. september Verdens Bedste Løsninger (DB, BCF, FKI og Ballerup) 
konference i Ballerup https://db.dk/nyheder/vbl-live/ 
Den 4. og 5. oktober Danske Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblioteker 
årsmøde (DFFU) https://dfdf.dk/event/dffu-summit-dffus-aarsmoede-5-10-6-10-
i-middelfart-hotel-park/  
Den 11. oktober - Dansk Kulturliv netværksarrangementer for kulturledere- 
Bæredygtig omstilling, at lede med verdensmålene – Ballerup -- Se mere her. 
Den 9. november - Dansk Kulturliv netværksarrangementer for kulturledere- 
Forebyggelse af grænseoverskridende adfærd – København - Se mere her. 
11. november Repræsentantskabsmøde i Albertslund 
Den 16. november - Dansk Kulturliv netværksarrangementer for kulturledere 
Repræsentation blandt medarbejdere og publikum – Aarhus - Se mere her. 
Den 4.-6. november Bogforum DB har ikke egen scene men finansiere billetter til 
medlemmer og planlægger to debatter på Bellascenen fredag 4. november 2022  
Kl. 11:00-11:30 Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed? Debat med bl.a. 
Lisbeth Knudsen, strategidirektør Tænketanken Mandag Morgen og ADD og Paw 
Østergaard Jensen, Socialudvalgsformand Albertslund og formand for Danmarks 
Biblioteksforening. 
Kl. 14:00-14:30 Læser flere mere når litteraturen bliver digital? Debat med bl.a. 
Ea Hoppe Blaabæk, forsker ved Kbh. Universitet.  
 

 Indstilling 
Orientering. 
 

 Afgørelse 
 

 
Paw Østergaard Jensen     Michel Steen-Hansen      

Formand                                Direktør 

https://db.dk/nyheder/vbl-live/
https://dfdf.dk/event/dffu-summit-dffus-aarsmoede-5-10-6-10-i-middelfart-hotel-park/
https://dfdf.dk/event/dffu-summit-dffus-aarsmoede-5-10-6-10-i-middelfart-hotel-park/
https://www.danskkulturliv.dk/arrangementer/netvaerk-for-kulturledere
https://www.danskkulturliv.dk/arrangementer/netvaerk-for-kulturledere
https://www.danskkulturliv.dk/arrangementer/netvaerk-for-kulturledere

