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REFERAT

Bestyrelsesmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen for Region Midtjylland.
Fredag den 16. august 2013 14.00 – 16.00
Skanderborg Bibliotek
Parkvej 10 B
8660 Skanderborg
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1. Godkendelse af dagsorden
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Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Dagsorden godkendes
Beslutning:

Der tilføjes et nyt punkt umiddelbart før pkt. 9:
Planlægning af tid og sted for generalforsamling i foreningen.
Pkt. 4 og 6 behandles umiddelbart efter hinanden.
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2. Godkendelse af referatet
fra mødet den 4. marts
2013 og evt. opfølgning

Sagsfremstilling:
Referatet foreligger til godkendelse
Indstilling:
Referatet godkendes
Beslutning:

Godkendt
3. Meddelelser

3.1 Favrskov Bibliotekerne, som modtog innovationspulje tidligere på året,
har desværre været nødt til at takke nej til puljen. De havde fået forhåndstilsagn fra landsbypuljen om støtte derfra, men de sprang fra tilsagnet, og
uden de midler kunne projektet desværre ikke gennemføres.
Ovenstående tages til efterretning og pengene går tilbage til innovationspuljen.
Markedsføring af puljen skal være mere målrettet og skal foregå både nu
og igen ultimo januar 2014. Markedsføring af puljen skal rettes direkte til
bibliotekslederne.

4. Bibliotekernes rolle i
forhold til valget i november 2013

Sagsfremstilling:
Bibliotekerne kan på forskellig vis udnyttes i forbindelse med valget i november 2013. Fx
-

Vælgermøder på bibliotekerne
Biblioteket som iscenesætter
Biblioteket som facilitator for politiske diskussioner

Indstilling:
Mulighederne drøftes
Der var mange gode idéer til, hvordan bibliotekerne i højere grad kan inddrages i valget til november:
I Favrskov er der stor opbakning til bibliotekerne og der holdes vælgermøder og borgermøder på bibliotekerne, hvor valgmaterialet også er tilgængeligt.
I Ikast-Brande bliver bibliotekerne brugt til valgaktiviteter og i valgmaterialet er der fokus på bibliotekerne, frivillighed mv. Der holdes speeddating
med politikerne og budgetforhandlingerne er en del af valgkampen.
I Ringkøbing-Skjern indbyder det lokale dagblad til vælgermøde 4 gange
op til valget. Møderne finder sted forskellige steder i kommunen og de er
ikke politisk organiseret. Politikerne tager også gerne ud på gymnasierne
for at mødes med de unge.
I Skanderborg arrangeres der møder med politikerne, hvor politikerne hører om bibliotekernes visioner og kommende opgaver. Det er interessante
og givtige arrangementer.
I Herning er man i gang med at bygge et nyt bibliotek til 80 mio. kr. Gymnasieklasser inviteres til møde på biblioteket, hvor de lærer om de politiske
mekanismer. Der holdes også arrangementer på biblioteket, hvor politikerne møder borgerne i øjenhøjde.
I Aarhus har man fået bevilget 1,3 mio. kr. til projektet ’Aarhus stemmer’.
Valgsekretariatet ligger i Borgerservice og Bibliotekers forvaltningsområde
og der er i den grad fokus på førstegangsvælgere. Man kan brevstemme
på Hovedbiblioteket, hvor der kommer rigtig mange studerende og der kan
brevstemmes på Viby og Risskov Biblioteker, fordi der var rigtig mange
brevstemmer disse to steder ved sidste valg. Et andet projekt i Aarhus er
’Gellerup stemmer’, som specielt har fokus på borgere med tokulturel
baggrund.
I Horsens kan der brevstemmes på biblioteket. Valget er ofte en social begivenhed. Hvis familien har tradition for at stemme, så stemmer man – ung
eller gammel. Der holdes oplysende møder på biblioteket, hvor politikere
fra forskellige partier vejleder borgere med tokulturel baggrund om, hvor

-2-

krydset skal stå.
Mikael berettede om en interessant undersøgelse, der blev lavet i USA op
til sidste præsidentvalg. Man ringede til alle stemmeberettigede i en bestemt bydel af en større by og spurgte: ’Skal du stemme?’ og ’Hvordan
kommer du derhen’. Det viste sig, at valgdeltagelsen var betydelig højere i
denne bydel end i resten af byen.
Beslutning:
Steen opfordrede til at alle biblioteker i regionen benytter sig af de mange
gode idéer og virkelig sætter fokus på bibliotekernes rolle i forhold til valget i november 2013
5. Biblioteket uden mursten

Sagsfremstilling:
Orientering om Horsens’ projekt ’Biblioteket i Bilka’ ved Lisbeth, om IkastBrandes projekt ’Bibliotek for truckere ved Janne/Inge og om Fredericia og
Københavns projekt ’Strandbiblioteker’ ved Steen.
Bidrag fra andre bestyrelsesmedlemmer med lignende erfaringer. Bidragene kan indeholde organisatoriske indspark og økonomiske udfordringer
samt respons fra lånere og brugere.
Indstilling:
Erfaringsudveksling på baggrund af ovenstående.
I Horsens har fokus været på de digitale færdigheder, og indsatsen
har bestået af kurser og kampagner for borgerne og for kommunalt ansatte. Der er uddannet 5000 borgere og medarbejdere siden 2010. Biblioteket
har desuden en stand i Bilka, i Brugsen, i Føtex og på torvet. Biblioteket i
Horsens tager også ud til fagforeninger mv. og holder kurser for borgere
med tokulturel baggrund. Her lærer borgerne også om skatteregler mv.
Biblioteket tager også ud til børnehaver og lærer dem om I-pads og der
arrangeres diverse arrangementer fx krimimessen. Endelig betaler DSV et
årligt beløb til biblioteket og så kan medarbejderne bestille materialer på
nettet. Derefter kører biblioteket ud med materialerne 1 gang om ugen.
Der er nogle få udgifter forbundet med disse tiltag, men i det store hele
handler det mere om en holdningsændring end et økonomisk spørgsmål.
Forsøget med ’Bibliotek for truckere’ foregår ’desværre’ ikke i IkastBrande, men derimod i Bov i Sønderjylland. Projektet startede i juni 2004
og det eksisterer stadig. Projektet blev til som et forsøg i samarbejde med
Padborg Udviklingscenter, SID-chauffører og IDS-Truckcenter. Det er
primært lydbøger, der udlånes og via et godt samarbejde med Audioteket i
Odense og mange sponsorer, er det lykkedes at holde et pænt niveau i
antallet af lydbøger, som er ret dyre at indkøbe. Det er personalet på Bov
Bibliotek, der indkøber og klargør materialerne, mens truckcenteret står for
udlånene og kontakten til chaufførerne. Personalet på Bov Bibliotek er ude
på centeret 1 gang om ugen. Mange af chaufførerne er begyndt at komme
på biblioteket og de roser projektet meget. Specielt fremhæver de, at der
er døgnåbent og at man altid kan finde en parkeringsplads.
Fredericia Bibliotek transporterer kasserede materialer ned på stranden,
hvor de tilbydes gratis til strandgæsterne. Projektet har fået meget omtale i
medierne.
I København kan man låne tidsskrifter på stranden.
I Viborg er projektet ’biblioteket rykker ud’ en stor succes. Personalet tager
ud til fx mødregrupper og fortæller om gadges: I-phones, I-pads, GPS osv.
Beslutning:
Der er politisk fokus på ’biblioteket udenfor murene’, så Steen ser gerne
mange flere lignende tiltag.

6. DDB-tilslutningsaftale

Sagsfremstilling:

Koordinationsgruppen har til alle kommuner i Danmark udsendt til-
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slutningsaftalen til DDB. Koordinationsgruppen anbefaler, at alle
kommuner tilmelder sig aftalen, bl.a. fordi det bliver billigere for den
enkelte kommune, jo flere, der er tilmeldt. Men også fordi det er en
nødvendighed for bibliotekerne at have en fælles it-infrastruktur og
indkøbssamarbejde.
Indstilling:
Der er en klar opbakning til DDB-tilslutningsaftalen fra kommunerne i Region Midtjylland. I Ringkøbing-Skjern Kommune finder man ’nye penge’ til
aftalen, mens de øvrige politikere i bestyrelsen tilslutter sig aftalen, men
har bedt deres forvaltninger finde pengene indenfor budgettet.
Beslutning:
7. Evaluering af DB’s årsmøde 2013 i København

8. Presseaktiviteter

Sagsfremstilling:
DB afholdt sit årsmøde i København den 13.-14. marts 2013.
Indstilling:
Opfølgning og evaluering
Beslutning:
Der var enighed om, at det var et lidt rodet og komprimeret årsmøde. Der
var ikke så mange pauser, som der plejer, og det mærkede specielt udstillerne. Det var en rigtig god udflugt til Ørestaden. Bordplanerne var rigtig
gode, fordi man både sidder sammen med nogen, man kender og nogen,
man ikke kender. Så det hele fungerede fint socialt, men årsmødet kan ikke komprimeres yderligere.
Årsmødet 2014 afholdes i Vejle og i 2015 er det Aarhus’ tur.
Sagsfremstilling:
Pressemeddelelse om innovationspuljen foreslås udsat til foråret, når en
ny pulje udloddes.
Er der aktuelle emner til en presseaktivitet?
Indstilling:
Til drøftelse

9. Planlægning af tid og
sted for generalforsamling i januar 2014

10. Evt.

Beslutning:
Der skal udsendes en pressemeddelelse i oktober måned om valgaktiviteter på bibliotekerne.
Sagsfremstilling:
Da der skal være valg til bestyrelsen og til repræsentantskabet på næste
generalforsamling, skal den være afholdt inden udgangen af januar måned
2014. Derfor er det nødvendigt allerede nu at fastlægge tid og sted for generalforsamlingen.
Indstilling:
Generalforsamlingen afholdes i Silkeborg i sidste halvdel af januar.
Beslutning:
Der afholdes generalforsamling i Silkeborg den 27. januar 2013 kl. 17.00 –
ca. 21.00.
Kirsten kontakter Jørn Rye Rasmussen og Lars Bornæs for nærmere planlægning.
10a) Det tidligere Ringkøbing Amt + Struer er gået sammen om at arrangere ’Kulturfestival Bølgen’, som åbner i Hvide Sande den 18. august
2013. Festivalen slutter den 31. august 2013.
Næste møde finder sted den 13. december 2013 kl. 14 i Videbæk Kunstpavillon.
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