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REFERAT
Mødedeltagere:
Inge Dines Jensen
Kristian Ahle
Saliem H. Bader
Ivan Greve
Anders Nørgaard
Steen B. Andersen
Gitte Willumsen
Knud N. Mathiesen
Hans Skou

dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Afbud
Afbud

Afbud

Jørgen Bartholdy
Hans Nielsen
Lisbeth Christensen
Rolf Hapel/ Britta Bitsch deltog
Britta Thuun
Janne Markvordsen
Lone Hedelund
Lars Bornæs
Kirsten Brun

Afbud

referent

Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Godkendes
Beslutning:

Punkt 8 udgår, da Anders Nørgaard er forhindret
i at deltage i mødet.
Da Steen skal medvirke i et indslag om Kulturmødet i TV Midt-Vest, overlades mødeledelsen
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til Britta Thuun efter de to første punkter.
2. Godkendelse af referat fra møde
den 13. marts
2015 og evt. opfølgning
3. Meddelelser

4. Nyt fra Forretningsudvalget

Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse.
Indstilling: Referatet godkendes.
Beslutning:
Godkendt uden bemærkninger
3.1 To projekter fra Aarhus har hver modtaget et beløb fra Innovationspuljen. Det er projektet ’Bedre politik – borgerne bestemmer’, som indebærer direkte
involvering af borgerne omkring budgetter for både
drift og anlæg. Dette projekt har fået 10.000 kr. Det
andet projekt ’Studie-kit – at skabe rum til byens studerende’ har fået 15.000 kr.
Silkeborg, som også havde en ansøgning til innovationspuljen, mangler respons på deres ansøgning og
de savner klarere begrundelser i forhold til de to ansøgninger, som blev udvalgt. Beslutningen på baggrund af mailkorrespondance alene bliver for dårlig
og argumentationen bliver for tynd. Udvalget forpligtes til at holde et møde, når næste års ansøgere skal
bedømmes. Ovenstående skal endvidere indgå i udvalgets evaluering af processen.
Sagsfremstilling: Siden sidst er der afholdt forretningsudvalgsmøde i Aarhus den 15. april og i København den 22. juni.
Indstilling: Deltagere i forretningsudvalgets møde
refererer relevante emner fra mødet.
Beslutning:
Inge Dines og Lars Bornæs berettede fra det seneste
møde:
Tænketanken Fremtidens Biblioteker var på dagsordenen. Til næste møde skal FU anbefale, hvilke modeller der skal arbejdes med og disse inddrages i det
oplæg, som skal forelægges FU på førstkommende
møde efter sommerferien, hvor der tages endelig stilling til hvilken involvering i Tænketanken FU anbefaler at DB skal have.
Årsmødet – inklusiv regnskab blev evalueret. Der var
et overskud. Syddjurs vil gerne have årsmødet, men
har spurgt, om det er smart med så lang planlægningstid? Lige nu er møderne planlagt frem til 2020.
DB og FU vil drøfte dette på et møde.
TourDanmark er under planlægning. Ikkemedlemskommuner prioriteres højest, derefter kommuner, som overvejer udmeldelse.
Foreningens indsats under Folkemødet på Bornholm
blev evalueret. Konklusionen er en anbefaling af at
fortsætte.
Kulturmødet på Mors blev også vendt. Der var ros til
det planlagte program og anbefaling af at fortsætte.
Konsulentfirmaet Knudsen Syd har lavet en rapport
omkring bibliotekernes samarbejde med kommunerne om Borgerservice. Skanderborg har en kasse rapporter stående, så giv besked til Kirsten, hvis du ønsker en rapport tilsendt.
Steen er blevet valgt til Executive Committee i
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5. Bibliotekspolitisk
debat i efteråret
2015

6. IFLA konference

7. Kulturmødet på
Mors

EBLIDA. Næste Repræsentantskabsmøde afholdes
den 6. november i Bella Centeret.
Sagsfremstilling: Det vil være et godt tidspunkt at
afholde et bibliotekspolitisk debatmøde med deltagelse af folketingspolitikere.
Indstilling: Drøftelse af mulige emner, indhold, tidspunkt samt sted for gå-hjem-mødet.
Beslutning:
Der kom mange emner på bordet, og man pejlede sig
ind på, at fyraftensmødet skal handle om ’Nyt biblioteksbyggeri’ og ’Det moderne Folkebibliotek’. Hvor
skal det ligge, hvad skal det indeholde osv. Biblioteket skal have en sammenhængskraft og være centrum for demokratibegrebet, ytringsfriheden, samtalen, dialogen osv. Velfærdssamfundet med og uden
kultur skal drøftes. Aarhus, Herning og Them er aktuelle eksempler på nybyggeri og mødet kan fint afholdes i Them, hvor biblioteket i løbet af 2016 flytter i
nye lokaler i Medborgerhuset Toftebjerg. Renovering
og ombygning af Medborgerhuset Toftebjerg begynder i starten af 2016.
Fyraftensmødet forsøges afholdt den 26. november
med den 23. november som alternativ. Steen, Lars,
Britta Bitsch og Kirsten er planlægningsgruppe.
Sagsfremstilling: Der har netop været afholdt IFLA
konference i Cape Town den 15.-20. august.
Indstilling: Deltagere, som var med i Cape Town, vil
orientere om højdepunkter fra konferencen.
Beslutning:
Steen orienterede fra Cape Town: Eblida er den europæiske biblioteksorganisation, mens IFLA er den
internationale biblioteksorganisation.
Copyright – situationen var der meget fokus på, idet
der på nuværende tidspunkt kun er adgang til 1% af
den digitale litteratur. Der arbejdes fra IFLAs side på,
at der laves undtagelser for bibliotekerne, så adgangen bliver langt større end den ene procent. IFLA arbejder således målrettet på, at bibliotekerne placeres
helt centralt i sammenhæng med drøftelserne om copyright og deling af information.
For et par uger siden blev man i FN enige om nye
mål for en bæredygtig udvikling, og for første gang er
adgangen til information nu kommet med. Det betyder, at adgangen til information via bibliotekerne er
med i de fælles mål.
Steen er blevet medlem af KL’s internationale udvalg
og han er blevet valgt til Executive Committee i
Eblida, som holder møde i Berlin i september.
Sagsfremstilling: Kulturmødet, som også i 2015 bliver afholdt her i Nykøbing Mors den 20.-22. august er
blevet Danmarks nye midtpunkt, når det kommer til at
diskutere kunst og kultur.
Indstilling: Evaluering af Kulturmødet og bibliotekernes arrangement.
Beslutning:
Kulturmødet på Mors har været en stor succes og til
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8. Nyt fra bestyrelsen
for Kulturby 2017

9. Innovationspuljen
2016

10. Presseaktiviteter

den første paneldebat ’Digitalisering – Litteraturens
nye kredsløb’ var der ca. 50 deltagere. Den anden
paneldebat ’ Biblioteket som arena for demokratiudvikling’ var også rigtig velbesøgt med ca. 60 deltagere.
Finansieringen omkring bibliotekernes arrangement
blev drøftet. I år har DB givet 50.000 kr., BCF har givet 10.000 kr., *De nordjyske kommuner har bidraget
med 15.000 kr., Morsø Folkebibliotek har givet
10.000 kr. og Biblioteks- og Kulturforeningen i Region
Midtjylland har givet 10.000 kr. Måske skal der nogle
nationale støttekroner på banen fremover, måske
skal centralbibliotekerne bidrage eller måske skal DB
finansiere det hele og lade det være et udstillingsvindue for nogle af de aktiviteter, som man har mulighed
for at flytte ud i landet. Det kunne være fint, hvis det
blev en DB-begivenhed, hvor borgerne kan deltage –
som en modpol til årsmødet, som er lukket.
Næste år skal man huske at sende invitation ud til alle kulturudvalgsmedlemmer eller alle byrådsmedlemmer i hele landet, så de har mulighed for at anbefale eventen og brede den yderligere ud.
Et punkt til næste møde kunne i denne sammenhæng
være ’Hvordan når vi ud til kulturpolitikerne’. Hvilke
virkemidler holder opmærksomheden på området.
Hvad er foreningens mål med Folkemødet og Kulturmødet? Det kunne være et mål for foreningen udover
fundatsen.
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:
Punktet udgik, da Anders Nørgaard ikke havde mulighed for at deltage i mødet.
Sagsfremstilling: Innovationspuljen har siden 2013
årligt uddelt tilskud til 1-4 projekter. Projektsummen
er på 25.000 kr. årligt. Innovationspuljen skal understøtte initiativer, som udspringer fra folkebiblioteksverdenen i Region Midtjylland. Der skal fastsættes et
indsatsområde for 2016.
Indstilling: Drøftelse af emner for indsatsområde for
2016.
Beslutning:
Det var enighed om følgende overskrift: ’Læsning –
læselyst – hvordan stimulerer man det?’ Bibliteker og
folkeskoler er rammen og perspektivet er 0-18 år.
Små praksisnære forsøg foretrækkes.
Indsatsområdet meldes ud samtidig med indkaldelse
af projekter.
Er der aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse?
Der er udsendt en pressemeddelelse om bibliotekernes deltagelse i Kulturmødet på Mors. Der kunne også skrives noget lokalt om Kulturmødet.

-4-

11. Evt.

Næste møde afholdes torsdag den 26. november
2015 kl. 14:30-16:30. Mødet afholdes i Them, da det
er besluttet, at debatmødet afholdes i Them den 26.
november 2015.
Ikast-Brande vil gerne snart huse et bestyrelsesmøde. Så vil de gerne have et billede af hele bestyrelsen
og bruge det i forbindelse med en pressemeddelelse
om den eneste bestående regionsforening. Ikastbrande Kommune har nemlig i forbindelse med budgetforliget for 2015-18 ønsket en analyse af bibliotekernes serviceniveau og struktur med henblik på
identifikation af mulige effektiviseringstiltag. Resultatet af analysen er nedslående, idet det bl.a. anbefales, at der indføres en ren selvbetjeningsmodel i
Brande, i Ikast halveres bemandingstiden og der ophøres med ”kan” – opgaver/tilbud. Hele rapporten ligger på hjemmesiden og kan sendes ud i fysisk form til
alle bestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske det.
(evt. sammen med rapporten ’Bibliotek og Borgerservice – du er altid velkommen’ af Hanne Marie Knudsen. Jørgen har en hel kasse stående, som han sender til Kirsten, hvorfra de kan rekvireres).
Bestyrelsen gav Steen frie hænder til at bakke Inge
op med en udtalelse fra foreningen omkring analysens konklusion. Inge først ville søge opbakning fra
sit kulturudvalg til dette.

-5-

