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Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Godkendes
Beslutning:

Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra møde
den 2. Maj 2014
og evt. opfølgning
3. Meddelelser

Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse.
Indstilling: Referatet godkendes.
Beslutning:
Godkendt uden bemærkninger
Der var ingen meddelelser

4. Nyt fra Forret-

Sagsfremstilling: Deltagere i forretningsudvalgets
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ningsudvalget

5. Drøftelse af foreningens Forretningsorden

6. Rejselegat

7. DDB

møde refererer relevante emner fra mødet
Indstilling:
Beslutning:
Første møde i det nye konstituerede forretningsudvalg blev afholdt den 4. juni 2014. Her drøftedes Forretningsudvalgets rolle og arbejdsform, DB’s arbejde,
budget, udvalgsstruktur mv. Alt sammen for at klæde
de nye medlemmer af udvalget på.
Næste forretningsudvalgsmøde afholdes i Aarhus
fredag den 12. september 2014.
Sagsfremstilling: Den gældende forretningsorden
blev vedtaget på et bestyrelsesmøde den 9. februar
2007
Indstilling: Den nye bestyrelse gennemgår forretningsordenen med henblik på evt. ændringer, opdateringer o. lign (forretningsordenen er vedhæftet som
bilag til dagsordenen)
Beslutning:
Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt
med følgende tilføjelse: På årets sidste bestyrelsesmøde fastlægges mødedatoer for det kommende år
efter oplæg fra sekretær og formand.
Sagsfremstilling: Foreningen stiftede i 2007 et rejselegat, som skulle uddeles 2 gange om året. Rejselegatet blev givet som medfinansiering til deltagelse i
studierejser, konferencer, efteruddannelsesaktiviteter
o. lign. i udlandet. Beløbsstørrelserne var som regel
omkring 5.000 kr. Fundats for rejselegatet er vedhæftet dagsordenen som bilag.
Indstilling: Da der i mellemtiden er oprettet en innovationspulje, og da der ikke er afsat penge på budgettet til rejselegater, indstilles det, at rejselegatet afskaffes og fjernes fra hjemmesiden.
Beslutning:
Rejselegatet afskaffes og fjernes fra hjemmesiden,
men hvis nogen søger penge fra foreningen til medfinansiering af udlandsaktivitet, kan bestyrelsen altid
beslutte at imødekomme ansøgningen.
Sagsfremstilling: Info om arbejdet i DDB. Midlerne i
DDB puljen, indsatsområderne, webstatistik, indkøbssamarbejde, formidlingsområder mv. v/Rolf Hapel
Orientering:
Der er nu 100 % tilslutning til DDB, idet alle landets
98 kommuner er med i samarbejdet.
DDB har efter udbud indgået aftale om en ny webstatistikløsning til lokal og national statistik. Den nuværende leverandør KPI index fortsætter med opgaven.
En stor forhandlingsfase med de store forlag om ereolen nærmer sig sin afslutning. Man prøver at finde
en forretningsmodel, som forlagene kan leve med. Et
system til håndtering af betalinger mv. skal udvikles.
En rapport omkring børneområdet behandles lige nu
af DDB. Hvad skal der ske efter Palles Gavebod?
Fordelen ved DDB er, at det er en samlet front, som
er en god og stærkere forhandlingspartner for alle
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8. IFLA 2014 i Lyon

9. Folkeskolereformen

bibliotekerne.
Den 16. september afholdes der idéudviklingsdag på
biblioteksområdet, den 15. oktober er der frist for ansøgninger til DDB-puljen og den 4. november afholdes strategidag.
Der ses internationalt på DDB og mange lande er i
gang med at prøve at lave noget tilsvarende.
Orientering om forløbet af IFLA 2014 i Lyon ved deltagerne i konferencen.
Steen orienterede fra konferencen. Bl.a. blev der vedtaget en deklaration om adgang til viden, information
og udvikling. Deklarationen, som DB tilslutter sig indeholder mål for bibliotekernes rolle i en bæredygtig
udvikling. En dansk version af deklarationen vedhæftes referatet.
De nordiske repræsentanter på IFLA samledes og
diskuterede bl.a. ytringsfrihed og overvågningspolitik
under overskriften: ’Masseovervågning – bør jeg være bekymret’.
En hurtig runde blandt bibliotekslederne viste, at bibliotekerne i regionen ikke anvender filtre. De hylder
princippet, at så lidt overvågning som muligt er den
bedste beskyttelse, blot man samtidig er OBS på kriminalitet, pædofili og terrorisme.
Kort status på folkeskolereformen
v/bibliotekscheferne
Steen fortalte, at DB sammen med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har arrangeret en konference om folkeskolereformen den 30. oktober 2014.
I Horsens har man lanceret ’step 10’, hvor alle 10.
klasser inviteres på biblioteket og lærer at håndtere
digital post samt får en pose bøger. Baggrunden er
det faktum, at 18 ud af 19 elever i en 10. klasse ikke
læser.
I Silkeborg kører Campus efter planen. Skolerne vil
gerne have bibliotekerne ud i klasserne og hvis biblioteket tilbyder andre services, reagerer skolerne positivt.
I Randers har de netop fået et nyt bibliotekssystem
fælles med skolerne. Men skolerne er lidt svære at få
i tale lige nu, på grund af lukning af en række skoler
samt ændringer af alle øvrige skoler undtagen 6.
Kommunen har ingen fælles strategi for biblioteker og
folkeskoler.
I Silkeborg er lærerne positive overfor samarbejde,
men det er de konkrete tilbud fra biblioteket, der har
mest interesse.
I Aarhus er man i gang med at lave en samarbejdsstrategi, idet bibliotekerne kommer til at drive det nye
fælles bibliotekssystem. Der er gang i en lang række
samarbejdsflader, bl.a. et Fablab, som er et udviklingsmiljø mellem Børn & Unge og bibliotekerne.
I Horsens vil en privatskole gerne lave en kontrakt
med biblioteket specielt omkring e-læring og digitale
løsninger.
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10. Kulturmødet på
Mors

11. Sommerens pressedækning af
Danmarks Biblioteksforening

12. Presseaktiviteter

13. Næste møde

14. Evt.

Drøftelse af bestyrelsens opbakning til mødet.
Da tiden var stærkt fremskredet, besluttede formanden at sætte punktet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Orientering v/formanden
DB er rigtig god til at få budskaber formidlet ud i
pressen og det resulterer ofte i interviews med formanden til diverse tv-stationer. Hen over sommeren
har pressemeddelelserne bl.a. handlet om: ’ebøgerne har fået ½ mio. nye læsere på 1 år’. ’Biblioteket sørger for at Danmark læser’, ’Bibliotekerne den
menneskelige indgang til den offentlige sektor’.
Den lokale regionsforening udsender også pressemeddelelser, men den er begrænset af, at der kun er
få ressourcer til rådighed til sekretariatsbistand.
Er der aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse?
Ingen pressemeddelelser.
Indstilling: Der aftales en dato for næste bestyrelsesmøde
Beslutning: Der udsendes doodle for at fastlægge
næste møde.
Resultatet af doodlen er, at næste møde afholdes
fredag den 28. november 2014 kl. 14.30 i Horsens.
Der var intet under eventuelt.

-4-

