
 

Repræsentantskab  
          28-10-2022 

Dato: fredag den 11. november kl. 10.30-15.00 

Mødested: Vridsløselille Fængsel, Inspektørboligen, Fængselsvej 39, Albertslund 
 

Program 
09.30 Morgenkaffe for de morgenfriske 

- Mulighed for netværk i gruppe A og B  

 

10.30 Velkomst 

Vi siger velkommen til alle og præsenterer dagens program og vælger en dirigent.  

 

10.40 Biblioteket i samfundets tjeneste 

Formand Paw Østergaard Jensen (A) spiller ud med strategiske overvejelser. 

 

10.55 At udvikle med kultur 

Oplæg fra bibliotekschef Marie-louise Fischer Hoffmann og udviklingskonsulent Ditte 

Nesdam-Madsen. 
 

11.15 

 
At tænke biblioteket som kommunal strategi  
Oplæg ved verdensmålskoordinator Thomas Sture Rasmussen. 

 
11.30 Fængslende debatspørgsmål til turen 

 
11.45 Fængslende kultur med Walk and talk debat 

Alle skal en ”gårdtur” i fængsel og se på mulighederne for at udvikle sig. 

 

12.15  Frokost 

 

13.00 Budget 2023 

Vi forelægger og behandler det budget, som bliver beskrevet og udsendes med dagsordenen. 

 

13.15 Det aktivistiske Bibliotek 

Bibliotekerne har redskaberne til at klæde borgerne på til at skelne facts fra fakes. Spørgsmålet 

er bare: Hvor langt skal de gå? 

 
Kulturaktivist Pernille 

Østergaard Sørensen fra 

Varde kommer med bud på 

biblioteksaktivisme  

Biblioteksleder Berit Sandholdt 

Jacobsen fra Svendborg, sætter 

biblioteksaktivismen i grænses 

perspektiv 

 

Projektleder Simon Rosenstand fra fakenewslaboratoriet læger op til dilemmadebat. 
 

14.15  Gang i udvalgene  
Vi laver en 3 x 3 minutters up-date fra vores tre udvalg og går tættere på deres planer. 

Digitaliseringsudvalget 

Mette Landtved-Holm (V)  

Læringsudvalget 

Filiz Thunø (A) 

Kulturudvalget  

Hediye Temiz (B) 

 
 

14.30 Vi sætter retning for Danmarks Biblioteksforening i det kommende år 

Forretningsudvalget sætter biblioteksforeningens indsatsområder til debat – Se debat oplæg her  

https://fakenewslab.dk/
https://db.dk/digitaliseringsudvalget/
https://db.dk/laeringsudvalget/
https://db.dk/kulturelt-udvalg/
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/08/Pixi2022.pdf


 

 

Dagsorden 
 

Medlemmer: 
Se listen her  

Sekretær for udvalget:  

Michel Steen-Hansen 

1.  Valg af dirigent  
 

 Sagsfremstilling 

Ifølge vedtægterne skal der vælges en dirigent.  

 

 Indstilling 

Næstformand Claus Mørkbak Højrup (V). 

 

 Afgørelse 

 

2.  Biblioteket i samfundets tjeneste 
 

 Sagsfremstilling 
Vi har på dette repræsentantskabsmøde valgt at arbejdet med møde og dagsordensform 

og forsøgt at lave et flow, hvor vi sammen kan drøfte og sætte retningen for de kommende 

års arbejde. 

 

Det betyder at Forretningsudvalget i dette første valgår, har valgt ikke at udarbejde 

”virksomhedsplan” men at lægge op til en proces, hvor vi i det kommende år arbejder med 

arbejdsform og prioriteringer. I denne valgperiode vil Forretningsudvalget desuden tage 

initiativ til en proces, hvor struktur, organisering og valgstruktur revideres. 

 

På dagens møde vil formand Paw Østergaard Jensen (A) spille ud med strategiske 

overvejelser, om hvordan vi dagsordenssætter Danmarks Biblioteksforenings fremtidige 

strategi og arbejdsform. 

 

Vi har inviteret Albertslund Kommune til at komme med oplæg til, hvordan de tænker 

biblioteket i samfundets tjeneste.  

 

Albertslund Kommune har i mange år været blandt de kommuner med højest budget til 

kultur og biblioteker. Vi sætter fokus på hvorfor og hvordan med oplæg fra Marie-louise 

Fischer Hoffmann, bibliotekschef og Ditte Nesdam-Madsen, udviklingskonsulent. 

 

Efterfølgende kommer verdensmålskoordinator Thomas Sture Rasmussen, med 

inspirationsoplæg om ”at tænke biblioteket som kommunal strategi”. 

 

Formiddagens input bliver genstand for en debat mellem deltagerne på en gårdtur i 

fængslet som skal danne udgangspunkt for dagens sidste punkt, hvor vi sætter retningen 

for Danmarks Biblioteksforening i det kommende år 

 

Efter frokost skal vi behandle budgettet og de økonomiske rammer, før vi igen spiller ud 

med idéer til det aktivistiske bibliotek og debat om hvor grænsen går for bibliotekernes 

potentiale. 

 

https://db.dk/repr-22-25/


 

Herefter vil vi få en tilbagemelding fra Kultur-, Lærings- og Digitaliseringsudvalg. 

 

Vi slutter mødet med at sætte temaer op for arbejdet de kommende år og for de 

fremtidige møder.  

 

 Indstilling 

Til drøftelse og planlægning af konkrete tiltag. 

 

 Afgørelse 

 

 
FROKOST  
 

  

3.  Budget 2023 
 

 Sagsfremstilling 

Forretningsudvalget har indstillet et budgetudkast, som i hovedtræk 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 lokalt og nationalt. 

 

I indeværende år forventes der 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 indregnet i 2023, men disse modsvares af 

udgifter til samme projekter som er udgiftsført i kontoen ”udgifter eksterne projekter”. 
 

Vesthimmerland Kommune har i oktober måned 2022 valgt at melde sig ind. Det er aftalt 

med dem, at de i 2023 kun betaler ½ kontingent som en velkomst. Desværre modsvares 

denne indtægt af en udmelding, da Odder Kommune har meddelt, at de ønsker at melde 

sig ud grundet store økonomiske nedskæringer.  

 

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 indføre sidste år. Dette er tilpasset i 

udkast til budget 2023. 

 

Af budgetopfølgningen pr. 31.09.22 fremgår det, at der er en negativ afvigelse i forhold til 

budgetterede renter og kursreguleringer på 712.000 kr. Dette forventes ikke i 2023. Men 

det er afhængigt af den finansielle udvikling. Forretningsudvalget 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 mellemrisikoprofil. 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 487.000 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 

Corona perioden er blevet tilført kassebeholdningen en del ikke forbrugte midler grundet 

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. Der er kun 

foretaget de af KL anbefalede prisfremskrivninger på løn og kontingent. 

 

 Indstilling 

Forretningsudvalget indstiller budgettet til vedtagelse.  

 

Afgørelse 

 

 
4.  Gang i udvalgene 

 
 Sagsfremstilling 

Vi laver en 3 x 3 minutters up-date fra vores tre udvalg og hører lidt nærmere om deres 

planer. 

 

Digitaliseringsudvalget 

Mette Landtved-Holm (V), Nordfyn (næstformand) 

Læringsudvalget 

Filiz Thunø (A), Roskilde (formand) 

Kulturudvalget  

Hediye Temiz (B), Albertslund (formand) 

  

Indstilling 

Drøftelse af handleplaner, og anbefalinger som tages op i den samlede drøftelse for den 

fremtidige retning for Danmarks Biblioteksforening under punkt 6. 

 

 Afgørelse 

 

 

5.  Vi sætter retning for Danmarks Biblioteksforening i det kommende 
 

 Sagsfremstilling 

Folkebibliotekerne har muligheden for at spille en afgørende rolle i samfundsudviklingen. 

Det har Danmarks Biblioteksforening beskrevet i vores Handlekort for 2022-2023 – men 

det kræver et aktivt valg både lokalt og nationalt. Danmarks Biblioteksforening har også 

bidraget til KLs debatoplæg ”Udnyt Folkebibliotekets potentiale”, der lægger op til 
drøftelser i kommunalbestyrelsen om, hvad man ønsker at bruge biblioteket til i netop sin 

kommune.  

 

Danmarks Biblioteksforening ønsker at bidrage til debatten med eksempler, spørgsmål og 

oplæg til handling. Du kan se hele oplægget her 

Vi har her i dagsordenen lavet et lille opkog af Danmarks Biblioteksforenings strategiske 

handlingskort, hvor der er kort fra tanke til handling som vi tager udgangspunkt i på 

dagens afsluttende prioriteringsdebat. 

https://db.dk/digitaliseringsudvalget/
https://db.dk/laeringsudvalget/
https://db.dk/kulturelt-udvalg/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/biblioteksomraadet/debatoplaeg-udnyt-folkebibliotekernes-potentiale/
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/08/Pixi2022.pdf


 

  

 
 



 

 
 

  
 

 

 
 

 

 



 

 

 Indstilling 

Ud fra debatten og indstillingerne fra udvalgene foretages en prioritering for de 

kommende års arbejde, som beskrives og udmøntes af Forretningsudvalget frem mod 

repræsentantskabsmødet i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. og 28. 

april i Odense. 

 
 Afgørelse 

 

 

6. Fremtidige møder og temaer 
 

 Sagsfremstilling 

Det foreslås at det næste møde i Repræsentantskabet afholdes i forbindelse med Det 

Bibliotekspolitiske Topmøde 27. og 28. april i Odense, hvor der skal godkendes regnskab og 

temaet fastsættes ud fra dagens debat. 

 

 Indstilling 

Indstillingen drøftes. 

 

Afgørelse 

 

  

  

  

EVT. 

 

Paw Østergaard Jensen     &     Michel Steen-Hansen 

Formand                                      Direktør 

 


