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Bestyrelsesmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen for Region
Midtjylland.
Fredag den 13. marts 2015 14:30-16:30
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers
Lene Byrialsen vil hilse på og give en kort introduktion til sig selv og de nye
lokaler i Randers.
Mødedeltagere:
Inge Dines Jensen
Kristian Ahle
Saliem H. Bader
Ivan Greve
Anders Nørgaard
Steen B. Andersen
Gitte Willumsen
Knud N. Mathiesen
Hans Skou
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Hans Nielsen
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Britta Thuun
Janne Markvordsen
Lone Hedelund
Lars Bornæs
Kirsten Brun
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REFERAT
1. Godkendelse af
dagsorden

Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Godkendes
Beslutning:

Pkt. 7 behandles som første punkt på dagsordenen, idet Britta Bitsch alene deltager i dette
punkt.
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2. Godkendelse af referat fra møde
den 28. november
2014 og evt. opfølgning

3. Meddelelser

4. Nyt fra Forretningsudvalget

5. Regnskab 2014
samt budget
2015.

6. Gå-hjem-møde i
maj/juni
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Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse.
Indstilling: Referatet godkendes.
Beslutning:
Under pkt. 8 nederst står der, at Kulturby 2017 har
bevilget 40.000 kr. til 4 større projekter og 15.000 kr.
til en række mindre projekter. Der skulle i stedet have
stået, at man regner med minimum 40.000 deltagere
til hver af de 4 MEGA-events og minimum 15.000 deltagere til hver af de 12 fuldmåneprojekter.
3.1 Der er kun modtaget 1 ansøgning til innovationspuljen, så fristen er forlænget til den 26. marts 2015.
3.2 Der er rigtig mange tilmeldte til DB’s årsmøde i
Aarhus den 16.-17. april, men det kan stadig nås,
hvis der skulle være nogen, som ikke har nået det
endnu.
3.3 Region Syddanmark nedlægger sig selv lige før
påske, så herefter er Region Midtjylland den eneste
lokale forening.
Sagsfremstilling: Siden sidst er der afholdt forretningsudvalgsmøde i København den 26. januar 2015
samt et temadebatmøde om strategi den 22. februar
2015..
Indstilling: Deltagere i forretningsudvalgets møde
refererer relevante emner fra mødet.
Beslutning:
Inge Dines er blevet medlem af Forretningsudvalget.
På sidste møde blev årsmøde-strategien drøftet. Tour
Danmark er ligeledes drøftet og det er besluttet, at
hver politiker skal ud til 15 kommuner i løbet af denne
valgperiode. 15 besøg er mange, men måske kan der
findes nogle flere politikere fra baglandet, som har
mod på at overtage en lille del af opgaven. Der vil altid være en fagperson med.
Steen stiller op til Eblida, og skal til møde i Riga i maj
måned.
Sagsfremstilling: Regnskabet for 2014 ligger klart
og medsendes dagsordenen.
Indstilling: Regnskab og budget drøftes og godkendes.
Beslutning:
Det reviderede regnskab og budget blev gennemgået
af Kirsten Brun. Der har i 2014 været et underskud på
39.642,39 kr og det betyder, at egenkapitalen nu er
på 360.353,71 kr. Med det forbrug vil foreningen kunne eksistere 9-10 år endnu.
Budgettet viser et underskud på 44.000 kr, men dette
tal afhænger af diverse tilskud fra hovedforeningen.
Både regnskab 2014 og budget 2015 blev godkendt
uden bemærkninger.
Sagsfremstilling: Det vil være et godt tidspunkt at
afholde en bibliotekspolitisk debat med deltagelse af
folketingspolitikere.
Indstilling: Drøftelse af mulige emner, indhold, tidspunkt samt sted for gå-hjem-mødet.
Beslutning:

7. Kulturmødet på
Mors

8. Nyt fra bestyrelsen
for Kulturby 2017

3

Lokale folketingskandidater er i øjeblikket ivrige efter
at komme ud på bibliotekerne og promovere sig selv
forud for valget. Steen har sat punktet på dagsordenen, men der var enighed om, at der ikke lige nu er
ressourcer til at arrangere et debatmøde.
Sagsfremstilling: Kulturmødet, som i 2014 fandt
sted i Nykøbing Mors den 21.-23. august er blevet
Danmarks nye midtpunkt, når det kommer til at diskutere kunst og kultur.
Indstilling: Drøftelse af foreningens deltagelse i Kulturmødet på Mors i august 2015 samt drøftelse af,
hvad vi kunne tænke os af aktivitet. Drøftelsen sker
med baggrund i Steen og Britta Bitschs oplæg til emner til Samtaler, som er vedlagt dagsordenen.
Beslutning:
Britta Bitsch deltog i mødet og blev udpeget som tovholder i forhold til foreningens arrangement på Kulturmødet på Mors. Vi skal kurateres til arrangementet
og foreningen skal selv stå for det hele, for DB har
ikke ressourcer til det.
Der fremkom flere ideer til aktiviteter:
Litteraturfeltet: Gode historier læses op forskellige
steder i byen. Af bedstemødre, af os, af unge mennesker eller helt andre. Hvad sker der, når folk læser
historier op for hinanden?
Kulturfeltet: Læringsuniverset – uddannelse og dannelse.
Demokratifeltet: Ytringsfrihed, borgerinddragelse,
demokratiske samtaler, radikaliseringsmodstand, unge og demokrati, formidling og debat.
I Ikast-Brande er der netop nu gang i et litteraturformidlingsprojekt, som handler om både bibliotek og
læring.
Værdien af kultur: Borgerne SKAL inddrages, nye
former for borgerinddragelse, kultur og kreativitet som
vækstelement.
Ud fra alle input skal det nu besluttes, hvad man vil
arbejde videre med. Britta kontakter Morsø Folkebibliotek og Nordjyllands Bibliotek og sammen finder de
ud af, hvad ansøgningen skal indeholde.
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Sagsfremstilling: Der sker hele tiden nyt i forbindelse med Kulturby 2017. Både i forhold til Aarhus men
især også i forhold til regionen.
Indstilling: Anders Nørregaard vil som medlem af
bestyrelsen orientere om nyt fra Kulturby 2017
Beslutning:
Kulturby 2017 har et budget på 480 mio. kr., så i forhold til det oprindelige budget mangler der 80 mio. kr.
Pengene forsøges skaffet ved hjælp af sponsorer.
Der er ansat en ny programdirektør: Juliana Engberg
fra Melbourne og Carsten Holst er strategisk rådgiver
– skal holde styr på alle projekterne.
Aarhus 2017 er skabt på en dramaturgi baseret på de
4 årstider.
8 af de 12 fuldmåneprojekter er på plads og de 4 store MEGA-events bliver:

1. Åbningsceremonien
2. Moesgaard Museum i samarbejde med Det
Kongelige Teater.
3. Arenaen også i samarbejde med Det Kongelige Teater
4. Afslutningsceremonien

9. Innovationspuljen
2014

10. Presseaktiviteter

11. Evt.

Den 21. januar 2017 er den officielle åbningsdag.
De slides, som Anders viste på mødet udsendes med
referatet.
Sagsfremstilling: Allan Malver fra Randers, som
vandt innovationspuljen på 25.000 kr. i 2014 for sit
projekt ”Flermedial Formidling”, vil give en kort præsentation af projektet samt resultatet af anstrengelserne og pengene.
Indstilling:
Beslutning:
Allan Malver havde ikke mulighed for at komme til
mødet, så det er besluttet, at Allan kommer og præsenterer sit projekt på næste bestyrelsesmøde.
Der er netop nedsat et bedømmelsesudvalg, som
skal udvælge dette og kommende års innovationsprojekter. Det er: Steen B. Andersen, Gitte Willumsen,
Janne Markvordsen, Hans Nielsen og Jørgen Bartholdy.
Er der aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse?
Intet på nuværende tidspunkt
Lisbeth kunne fortælle, at der er krimimesse i Horsens i weekenden den 21.-22. marts. Lisbeth uddelte
fribilletter til alle bestyrelsesmedlemmer.
Janne uddelte presseomtale af et litteraturformidlingsprojekt med Peter Høeg, som foregår på Nørre
Snede Skole.
Næste møde afholdes den 19. juni kl. 14.00 i IkastBrande.
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