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I anledning af den tilstundende jul indledtes mødet med en lille delikat platte med
mange små hjemmelavede tapasretter. Virkelig lækkert.
dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Godkendes
Beslutning:

Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde
den 22. august
2014 og evt. opfølgning

Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse.
Indstilling: Referatet godkendes.
Beslutning:
Godkendt uden bemærkninger
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3. Meddelelser

2.1Det er meget glædeligt at kunne meddele, at
Ringkøbing-Skjern Kommune, som havde overvejet
at melde sig ud af foreningen, nu har besluttet sig for
at fortsætte medlemskabet.
2.2 Samina Shah er udtrådt af bestyrelsen, da hun er
flyttet til Aarhus. Hendes suppleant er Hans Skou fra
venstre i Aarhus, som dermed indtræder i bestyrelsen.
2.3 Nadja Maria Hageskov (K) fra Hørsholm indtræder i repræsentantskabet i stedet for Samina Shah.

4. Nyt fra Forretningsudvalget

Sagsfremstilling: Siden sidst er der afholdt forretningsudvalgsmøde i Aarhus den 12. september 2014.
Indstilling: Deltagere i forretningsudvalgets møde
refererer relevante emner fra mødet.
Beslutning:
Forretningsudvalget har været på strategiseminar i
Herning, hvor der bl.a. var fokus på foreningens mission og vision. Foreningen skal blive tydeligere og
skarpere. Den skal være drivkraft og talerør for biblioteksverdenen.
Den ny e-bogs aftale blev også drøftet i Forretningsudvalget. Det er glædeligt, at der nu foreligger en ny
aftale med forfattere og forlag (inkl. de store) om at
levere til eReolen. Med den nye aftale på plads er der
igen adgang for borgerne til alle e-bogstitler på markedet via eReolen. Det er vigtigt, at der kommer mere
volumen på eReolen, men det er en økonomisk udfordring, idet prissætningen i aftalen ikke er optimal.
Silkeborg Bibliotek har regnet på økonomien i forhold
til digitalisering af bibliotekets materialer. Beregningerne vedlægges referatet.

5. Teknologiformidling i folkebiblioteksregi

Sagsfremstilling: Horsens Bibliotek lancerede den
17. oktober 2014 teknologiudstillingen BiblioTech, der
formidler viden om de nye teknologier, som er til rådighed for den almene, brede befolkning
Indstilling: Oplæg om ’Teknologiformidling i folkebiblioteksregi v/Serina Klejstrup Hedegaard og Lisbeth
Christensen.
Bestyrelsen indledte mødet med en rundvisning i teknologiudstillingen.
Målgruppen for den nye teknologiudstilling er hovedsageligt private borgere, men kan i princippet spænde langt bredere og også favne både professionelle
erhvervsfolk og sundhedspersonale. Udstillingen vil
sætte fokus på et nyt tema hver måned, og biblioteket
vil komme bredt omkring fra læringsteknologier og
sociale medier til wearables, dvs. tøj og accessories,
der kan måle, optimere og kommunikere data, som fx
Google Glasses. I januar 2015 sættes der fokus på
”Sundhed”, og i marts 2015 er temaet ”Smarthomes”.
Beslutning:.
Det er en dybt inspirerende udstilling og der var stor
ros til projektet fra bestyrelsen.

-

6. DB’s årsmøde i
Aarhus 2015

7. Kulturmødet på
Mors

8. Nyt fra bestyrelsen
for Kulturby 2017

-

Sagsfremstilling: DB’s årsmøde afholdes den 16.17. april i 2015 i Aarhus. Planlægningen er i fuld
gang.
Indstilling: Steen og Kirsten orienterer om status for
årsmødet.
Årsmødet bliver afholdt i Scandinavian Congress
Center og festmiddagen indtages i Musikhusets foyer. Der bliver kun én enkelt kulturudflugt i forbindelse
med årsmødet og den går til DOKK1, hvor Stadsarkitekt Stephen Willacy vil indlede med et kort oplæg om
DOKK1’s betydning for byen og omvendt. Derefter vil
der være mulighed for at gå rundt og se bygningen
både udvendig og indvendig. Underholdningen under
middagen er sløjfet til fordel for et danseorkester,
som spiller til kl. 01. Invitationer til årsmødet udsendes i sidste halvdel af december.
Beslutning:
Taget til efterretning.
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 bestyrelsens opbakning til
Kulturmødet på Mors.
Der var enighed om, at folkemødet var inspirerende/hippieagtigt med gode debatter og mange skæve
tiltag. Så det er vigtigt, at foreningen og bibliotekerne
i Region Midtjylland er til stede. Der kan søges midler
fra hovedforeningen til en stand eller lignende. Punktet sættes på dagsordenen til mødet i marts med
henblik på ideer og input til, hvordan foreningen kan
profilere sig og være med til at præge mødet. Det kan
være Kulturby 2017, præsentation af de midtjyske
bibliotekers formåen eller noget helt tredje. Det vil
være fint, hvis hver kommune i regionen på mødet i
marts kommer med forslag til aktivitet.
Tidspunktet i 2015 er 20.-22. august og der holdes
bestyrelsesmøde den 22. august kl. 14.30.
Morsø Kommune skal presses til at være medlem af
Danmarks Biblioteksforening.
Beslutning:
Taget til efterretning
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.
Programdirektør Gitte Just stopper og i stedet er Ole
Wolf og Carsten Holst ansat som programdirektører
indtil marts. Stillingen skal slås op og måske bliver
det 1½ stilling. Der er ansat en frivillighedskoordinator
(Ulla Lund) og en ny kommunikationsdirektør (Bent
Sørensen).
Økonomien er ved at se fornuftig ud. Sallingfonden
har netop bevilget 20 mio. kr. og der er ansøgninger
ude hos en del andre fonde.
De strategiske planer er, at der skal udarbejdes en

9. Mødedatoer for
2015

10. Presseaktiviteter

11. Evt.

-

ramme for, hvad der skal ske – også efter 2017. Der
vil blive udarbejdet et årshjul, som skal skabe overblik
og struktur.
Kulturby 2017 har bevilget midler til en række projekter. Bl.a. har 4 større projekter hver fået 40.000 kr.,
12 fuldmåneprojekter har hver fået 15.000 kr. og andre mindre events har fået tilskud. Når programmet er
helt på plads, sendes en pixie-udgave ud til alle politikere og biblioteker, idet der er meget fokus på, at
der helt generelt efterlyses synlighed.
Beslutning:
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling: Der skal fastlægges en række mødedatoer for 2015
Indstilling: Følgende datoer foreslås:
Fredag den 6. marts kl. 14:00, torsdag den 11. juni kl.
14:30, fredag den 18. september kl. 14:00 og torsdag
den 26. november kl. 14:30
Beslutning:
Møderækken for 2015 kom til at se således ud:
Fredag den 13. marts kl. 14:30 i Randers.
Fredag den 19. juni kl. 14:00 i ???
Lørdag den 22. august kl. 14:00 på Nykøbing Mors
Torsdag den 26. november kl. 14:30 i Aarhus.
Er der aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse?
Ingen aktuelle pressemeddelelser.
Intet

