B I B LI O TE K S - O G K U LT U R FO R E NI NG E N
I R E G I O N M I DTJ Y L L AN D

Rådhuset, Aarhus
Tlf. 89409310
CVR. nr. 30167139
www.dbf.dk/midtjylland
Formand:
Steen B. Andersen
sba@aarhus.dk
Næstformand: Britta Thuun-Petersen
Sekretær: Rolf Hapel

Dato: 2. september 2016

Bestyrelsesmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen for Region Midtjylland.
Fredag den 9. september 2016 15:00-17:00
Gudenåcenteret
Kirkevej 10
7160 Tørring
Mødedeltagere:
Inge Dines Jensen
Kristian Ahle
Saliem H. Bader
Ivan Greve
Anders Nørgaard
Steen B. Andersen
Gitte Willumsen
Knud N. Mathiesen
Hans Skou

Afbud

Afbud
Afbud
Afbud

Jørgen Bartholdy
Hans Nielsen
Lisbeth Christensen
Rolf Hapel
Britta Thuun
Ulla Henriksen
Inge Kring
Lars Bornæs
Kirsten Brun

Afbud

Afbud

Referent

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra
møde den 17. marts 2016
og evt. opfølgning

3. Meddelelser

4. 6 Kulturmødet på Mors

Sagsfremstilling: Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling: Godkendes
Beslutning:
Godkendt
Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse.
Indstilling: Referatet godkendes.
Beslutning:
Referatet blev godkendt med den bemærkning, at Inge Dines fik bevilget 5.000 kr. som tilskud til sin deltagelse i IFLA-konferencen i Ohio.
Lisbeth Christensen går på pension den 30. september og udtræder
derfor af bestyrelsen.
Lisbeths afløser bliver Else Marie Grand, som vil deltage fra og med
næste møde.
Sagsfremstilling: Kulturmødet på Mors 2016 blev en stor succes med
mange arrangementer og en rekordstor deltagelse.
Indstilling: Gitte Willumsen og Inge Dines orienterer om forløbet af
Kulturmødet 2016 på Mors
Beslutning:
Inge Dines fortalte om sine oplevelser fra Kulturmødet.
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5. IFLA konferencen 2016 i Columbus, Ohio

6. Nyt fra Forretningsudvalget

7. Innovationspulje og Kulturpris 2016

Der var rigtig mange mennesker og det virkede meget større end tidligere.
Inge fremhævede paneldebatten ’Bibliotekerne som ramme om børns
skaberglæde’, som blev afholdt fredag eftermiddag med Michel Steen
Hansen som moderator. Elsebeth Gerner Nielsen, Gitte Willumsen og
Mogens Vestergaard var blandt paneldeltagerne og det var rigtig godt
besøgt.
Senere fredag eftermiddag var der paneldebat med bl.a. Martin Lundsgaard-Leth, Johannes Riis og Mogens Jensen over temaet: ’Vi tager
pulsen på biblioteket’. Dette arrangement fik meget opmærksomhed og
det blev en rigtig god debat igen med Michel Steen Hansen som moderator.
Demokratistafetten var et stort hit især blandt de unge
Sagsfremstilling: IFLA konferencen 2016 i Columbus, Ohio blev afholdt i midten af august måned.
Indstilling: Steen B. Andersen orienterer om sine oplevelser fra konferencen.
Beslutning:
Inge Dines orienterede også om sine oplevelser fra sin første IFLAkonference.
Biblioteksmæssigt var det en meget stor oplevelse at deltage. Der var
rigtig mange oplæg om børn og læsning. Der ydes en meget stor indsats både nationalt og regionalt for at få børn til at læse mere. Der er
lavet en amerikansk undersøgelse, som i en rapport konkluderer, at 2/3
af de børn, som ikke kan læse i 4. klasse, enten sidder i fængsel eller
er på kontanthjælp som voksen.
I Horsens har man netop startet et lignende projekt, som hedder
’Sprogrigt miljø til de små’. Den primære målgruppe er 64 dagplejere
og ca. 250 dagplejebørn på 0-2 år i de mest sprogligt udfordrede skoledistrikter i kommunen, den sekundære målgruppe er børnenes forældre. Ambitionen med projektet er, at børnene får så høj en kvalitet som
muligt på sprogområdet. Det er en af de primære forudsætninger for
læring og ’mestring’ i livet og dermed medvirkende til at skabe de bedste livschancer for barnet. En beskrivelse af projektet vedhæftes referatet. I Silkeborg er et lignende projekt under opstart.
Link til Silkeborgs projekt vedhæftes referatet, ligesom et link til den
amerikanske rapport, som Inge nævnte vedhæftes.
Steen har været med til IFLA-konferencer en del gange og han fornemmer, at IFLA udvikler sig. Der er en transformationsproces i gang
for bibliotekerne og IFLA er et godt udvekslingssted for den slags. Organisationen bliver mere slagkraftig og det store spørgsmål lige nu er,
hvad kan og hvad skal bibliotekerne udvikle sig til.
Sagsfremstilling: Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt Forretningsudvalgsmøde den 13. april i forbindelse med DB’s årsmøde i Horsens.
Indstilling: Deltagere i Forretningsudvalget informerer om drøftede
emner.
Beslutning:
Det største emne har været en DB-kampagne med forslag til, hvad bibliotekerne er i dag, hvad kan de, hvilken værdi for kultur, skoler osv.
har de. Hvilke input kan bibliotekerne bidrage med til det danske samfund. Det er meningen, at hver kommune skal byde ind med noget,
som er unikt og specifikt for netop denne kommune. De enkelte bidrag
skal tilpasses det lokale. Britta nævnte, at Viborg har en Animation
Workshop, som har en pulje, man kan søge penge fra. Det kan måske
være en mulighed. Det skal opfattes som en oplysningskampagne/salgskampagne og der skal være en overordnet tænketank, men
det er vigtigt, at det lokale er i centrum og træder tydeligt frem.
Sagsfremstilling: Begge priser blev uddelt i løbet af foråret og det var
samtidig uddeling af den sidste planlagte innovationspulje.
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8. Ansøgning om støtte til regionens internationale forfatterscene Authors in Aarhus

9. Sidste nyt fra EBLIDA

10. Ny lov om biblioteksvirksomhed

11. Forslag til DB kampagne

12. Generalforsamling 2016

13. Nyt fra bestyrelsen for Kulturhovedstad 2017

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evt. uddeling af fremtidige innovations- eller andre puljer.
Beslutning:
Ovenstående blev taget til efterretning og der blev ikke taget initiativ til
nye puljer. De to fra Aarhus, som blev tildelt innovationspuljen i 2016,
vil på næste generalforsamling blive bedt om at præsentere deres projekt.
Sagsfremstilling: På vegne af Institut for Kommunikation og Kultur,
Aarhus Universitet & Aarhus Kommunes Biblioteker ansøges Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland om at støtte Authors in
Aarhus med 15.000 kr. til udbredelsen af en formidlende markedsføring
til regionens øvrige biblioteker i efteråret 2016 og 2017. Ansøgning
samt budget vedhæftes dagsordenen.
Indstilling: Ansøgningen behandles.
Beslutning: Da ansøgningen ikke kunne vente med at blive behandlet
til dette møde, er det ved en formandsbeslutning besluttet at imødekomme ansøgningen med de ansøgte 15.000 kr.
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling: Hovedfokus i disse år er e-bøgerne som naturlig del
af biblioteksvirksomheden, forretningsmodeller for bibliotekernes brug
af og ikke mindst ophavsret til digitale ressourcer og bøger. E-bøger er
i ophavsretsloven f.eks. ikke omfattet af samme undtagelser i forhold til
biblioteker, som fysiske bøger. Der kæmpes for, at biblioteksservicen
ikke forringes i det digitale videnssamfund.
Indstilling: Steen orienterer fra EBLIDA specielt på forlagsområdet.
Beslutning:
Den 21. september afgøres spørgsmålet om e-bøgerne og ophavsretten til de digitale ressourcer og bøger. Den nationale indsats er vigtig i
forhold til Eblida, som kigger meget på Danmark. Man kunne spørge
de forlag, som er med i e-reolen, hvorfor de er tilfredse med aftalen.
Eblida mødes igen til november.
Sagsfremstilling: Forslaget om ny lov om biblioteksvirksomhed blev
bl.a. debatteret på DB’s årsmøde i Horsens. I den sammenhæng kan
debatten om en ny fælles national strategi fint afløse ’Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010) ’
Indstilling: Drøftelse af og input til debatten om ny lov om biblioteksvirksomhed.
Beslutning:
Der kommer nok ikke en lovændring lige nu. Derfor er det ekstra vigtigt, at få bredt ud til borgerne og politikerne, hvad bibliotekerne kan i
dag.
Sagsfremstilling: Der foreslås en kampagne om ’Det moderne folkebibliotek’ og/eller ’Hvad er dansk? ’ Der efterlyses input til indhold, form
og omfang.
Indstilling: Drøftelse af relevans samt input til indhold, form og omfang.
Beslutning:
Se under pkt. 6
Sagsfremstilling: Torsdag den 17. marts 2016 blev der afholdt generalforsamling i Herning med uddeling af kulturprisen, musikalsk indslag
samt oplæg om Kulturby 2017.
Indstilling: Kort evaluering af arrangementet.
Beslutning:
Det var et rigtig godt arrangement både med Peter Høeg og med det
kulturelle indslag. Det er vigtigt med noget highlight i form af et foredrag, oplæg, paneldebat eller lignende samt noget kulturelt i forbindelse med selve generalforsamlingen/årsmødet. Et kommende årsmødediskussionspunkt kunne være kultursamarbejdet eller ophavsretten.
Sagsfremstilling: Der sker hele tiden nyt i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Både i forhold til Aarhus men især også i forhold til regi-
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14. Presseaktiviteter
15. Evt.

onen.
Indstilling: Anders Nørregaard vil som medlem af bestyrelsen orientere om nyt fra Kulturhovedstad 2017
Beslutning:
Der er 125 dage til den officielle åbning på havnefronten den 21. januar
2017. Den 12. oktober bliver hele programmet offentliggjort. De 3 lifeboats, som symboliserer længsel, liv og minder vil være i Aarhus på
denne dag. På hjemmesiden kan man nøje følge det videre program.
Den 12. september var der møde om fremtiden efter 2017. Hvordan
fortsætter landsbysamarbejdet og kan man få en blivende effekt.
Der er ingen aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse.
Næste møde afholdes torsdag den 1. december 2016 kl. 15:00-17:00 i
Inside i Hammel.
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