
Danmarks Biblioteksforening 
 

REFERAT 
 
Dato: mandag 5. december 2022 kl. 13-ca 15 - Teams 
 
Deltagere:  
Hediye Temiz (B), Albertslund, fmd. 
Lars Bornæs, Silkeborg, næstfmd. 
Bibi Mundbjerg (V), Holstebro 
Tore Müller (A), Mors 
Einer Lyduch (A), Tårnby 
Finn Petersen, Egedal 
Ahmad Joumaa, Integration 360 
Anna Tolstrup Jensen, Fredensborg 
 
Fra DB:  
Hellen Niegaard 

Afbud:  
Bent Juul Sørensen (Æ), Ærø 
 
 
Dagsorden/Referat: 
 

 
1. 

 
Velkommen til DB Kulturelt Udvalg  
Hediye Temiz  

 
2. 

 
Præsentation  
Einer Lyduch, Lars Bornæs og Tore Müller  

 
3. 

 
DB Kulturkonference 2023 – input runde 2 
Fokus og evt. oplægsholdere 

  
DB Kulturkonference 2023 afholdes torsdag den 21. september. 
 
Idéer fra Møde 1 blev kort gennemgået og herefter drøftedes med friske øjne fokus, 
temaer og enkelte forslag til oplægsholdere.  
Bilag vedlagt 
 
Afgørelse 
På formandens forslag udarbejder hun, Lars, næstfmd., samt Hellen et konkret 
programforslag i januar; HN laver et første udkast forud for mødet. 
 



 
Programforslaget afsluttes på Møde 3 i februar med henblik på principiel vedtagelse i 
FU. Mødet udarbejder samtidig en liste over potentielle oplægsholdere såfremt 
forslag nr. 1 ikke kan.  
Efter mødet kontaktes potentielle talere o.l. 
En første invitation skal ligge klar til deltagerne på Topmødet 27.-28. april i Odense. 
Målet er at åbne for tilmelding medio maj og senest 1. juni. 
  

4. Konferencesteder – input runde 2 
  

Sagsfremstilling 
Konferencens lokation skal så vidt muligt leve op til flg. elementer: 
plads til min. 150. 
Wow / kulturarvsfaktor 
Partnerskab, dvs. sal/teknik stilles til rådighed for DB-konferencen (evt. i form af 
økonomisk tilskud). 
Lokale biblioteksmedarbejdere, der som frivillige kan bistå DB-sekretariatet på selve 
konferencedagen. 
 
Forslag 
Forslagene fra sidste møde blev gennemgået. Et nyt forslag om Ny Malt. 
 
Afgørelse 
Ny Malt vedtaget som mulighed nummer 1, og det gås der i første omgang videre 
med.  
 

5. Bogforum 2022   
  

Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening arrangerede i år selv to debatter på Bellascenen. 

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 (A), fmd. Danmarks 
Biblioteksforening. Arr.: 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, og Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening. Arr.: Danmarks 
Biblioteksforening.  
 
Baggrund 
Danmarks Biblioteksforening har fra 2014 til 2021 været koordinator og sammen 
med ca. 20 støttebiblioteker og andre forberedt og gennemført den store biblioteks-
stand i et samarbejde med Bogforum. På baggrund af fald i biblioteksopbakningen 
samt stigende udgifter blev standen afblæst fra i år. Danmarks Biblioteksforening har 
i stedet valgt at gennem føre to debatter på Bellascenen samt deltage i indslag 



afholdt på andre stande, i år Litteratursiden.dk. Flere repræsentantskabsmedlemmer 
deltog i Bogforum. 
 
Indstilling 
Kulturelt Udvalg henstiller til FU, at Danmarks Biblioteksforening også næste år i 
2023 vil være til stede på Bogforum (3-5. nov.) og deltage aktivt på Bogforum om 
fredagen med egne debatter. Evt. med en debat mere end i år. 
 
 

6. Næste møde/Møderække 2022-2023 
  

Sagsfremstilling 
Formandskab og HN holder teamsmøde 12. januar 2023 kl. 13.00-14.30. 
 
Ordinært Møde 3 afholdes fysisk, midt i landet. 
 
Afgørelse 
Møde 3 afholdes i Odense 7.febr. kl. 10-ca. 13/13.30 på First Grand Hotel. 
 
Alle kan, også ok fra Bent.  
  

 Afgørelse 
Mødedatoen lægges ind i jeres outlook-kalendere af Jeanette Fog Vogelius, DB. 
  

 
 

Tak for sidst og for de nye idéer til konferencen og på gensyn i 2023. 
 

 
Mange hilsener  

 
Hellen Niegaard 

 


