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1. Godkendelse af
dagsorden

Afbud
Afbud

Jørgen Bartholdy
Hans Nielsen
Lisbeth Christensen
Rolf Hapel
Britta Thuun
Janne Markvorsen
Lone Hedelund
Lars Bornæs
Kirsten Brun

Afbud
Afbud
Afbud

referent

Sagsfremstilling:
Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling:
Godkendes
Beslutning:

Godkendt
2. Meddelelser

Generalforsamlings-protokollat, vedtægter, referater fra
tidligere bestyrelsesmøder mv. kan findes på Biblioteksog Kulturforeningen i Region Midtjyllands hjemmeside:
http://www.db.dk/midtjylland
Taget til efterretning.
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3. Konstituering
+ forretningsorden

Sagsfremstilling: I henhold til foreningens vedtægter
vælger bestyrelsen af sin midte næstformand og sekretær og fastlægger forretningsorden
Indstilling: Næstformanden vælges blandt gruppe B
medlemmer. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden.
Kandidatforslag til næstformandsposten fremsendes til
bestyrelsen inden mødet.
Tidligere forretningsorden vedhæftes dagsordenen.
Beslutning:
Britta Thuun havde meldt sig som kandidat til næstformandsposten og hun blev valgt uden modkandidat.
Aarhus har varetaget sekretærfunktionen de sidste 4 år,
og da ingen andre ønskede at overtage funktionen, vil
Aarhus også bestride posten de næste 4 år. Det blev
besluttet at yde sekretærfunktionen et årligt vederlag på
10.000 kr.
På næste bestyrelsesmøde drøftes foreningens forretningsorden.

4. Det fremtidige
arbejde i bestyrelsen

Sagsfremstilling: Hvorledes skal bestyrelsen arbejde?
Hvilke emner skal vi tage op og hvorledes?
Beslutning:
Steen bad de fremmødte bestyrelsesmedlemmer fremsætte deres ideer til emner, som bestyrelsen kan drøfte i
det kommende år. Følgende forslag fremkom:
 Folkeskolereformen og folkebiblioteket.
 Skolebiblioteket kontra/sammen med folkebiblioteket
 Kulturen sættes til debat – gerne med deltagelse
af landspolitikere
 Skal der være betaling for e-bøger eller skal de
være gratis. Debatmøde
 Folkebibliotekernes fremtid. Tænketanken Fremtidens Biblioteker holder den 5. marts en konference på baggrund af en undersøgelse, som giver indsigter i danskernes forskellige interesser,
motivationsfaktorer og barrierer i forhold til biblioteksbrug eller mangel på samme.
 I de senere år er der foretaget voldsomme besparelser især på biblioteksområdet. Hvordan
forholder vi os til det?
 Åbne biblioteker: besøgstallet stiger mens udlånet falder. Bibliotekerne bliver væresteder.
 DDB udrulles netop nu. Rolf Hapel vil holde et
oplæg på et kommende møde.
 Kulturby 2017. Det er vigtigt at få sat størrelse
på det statslige tilskud snarest muligt.
En række biblioteker er gået sammen om at søge midler til delprojektet ’Demokratiets søjler’,
som allerede har fået 70.000 kr. fra Udviklingspuljen. Beskrivelse af projektet vedhæftes referatet.
 Innovationspuljen. Foreningen har etableret en
innovationspulje, som kan udmønte 25.000 kr. i
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5. DB årsmøde

6. Næste møde

7. Presseaktiviteter

8. Evt.

2014. Temaet for 2014 er Nye IT-platforme - tilgængelighed og ansøgningsfristen er 1. marts
2014.
12 læsekommuner. Over halvdelen af landets
kommuner har ansøgt om at blive læsekommune fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015. Heraf udvælges 12 modelkommuner, som kan få midler i
to portioner i henholdsvis starten og midten af
projektperioden, i alt op mod en halv million kroner. Bestyrelsen vil gerne høre om de modelkommuner i Region Midtjylland, som evt. kommer med i puljen.

Sagsfremstilling: DB årsmøde afholdes den 27. - 28.
marts i Vejle. Hovedtemaet er: Biblioteket – rammen om
samtalen. Hvordan kan vi styrke bibliotekerne og kulturens betydning for udviklingen af velfærdssamfundet?
Indstilling: Temaet og deltagelse drøftes
Beslutning:
Næsten alle fra bestyrelsen deltager i DB’s årsmøde i
Vejle. Der skal vælges ny formand til hovedforeningen
og Steen B. Andersen er kandidat til posten.
Der skal afholdes 4-5 bestyrelsesmøder i 2014. Forslag:
Fredage fra 14-16: 4. april, 6. juni, 5. sept. og 28. november 2014.
Samina havde før mødet givet udtryk for, at hun aldrig vil
have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder på fredage kl. 14. Spørgsmålet om placering af bestyrelsesmøder blev taget meget alvorligt og blev drøftet indgående. Formanden vil aldrig kunne deltage mandage og
tirsdage på grund af andre møder, så de to dage blev
udelukket. En rullende møderække vekslende mellem
onsdag, torsdag og fredag blev foreslået. De fleste bestyrelsesmedlemmer er imidlertid glade for tidspunktet
om fredagen kl. 14, da der aldrig er udvalgsmøder om
fredagen, og da flere politikere har købt sig fri om fredagen. For at prøve at imødekomme de fleste ønsker, blev
det besluttet, at næste møde afholdes fredag den 2. maj
kl. 14 i Kulturhuset Sløjfen i Hadsten. Til det efterfølgende møde vil sekretæren udsende en doodle, med forslag
til forskellige ugedage og forskellige klokkeslet og så må
demokratiet bestemme. Det betyder, at der kan ses bort
fra de ovenfor foreslåede datoer.
Inge gav udtryk for, at hun gerne vil have kopi af al den
korrespondance til pressen, som bestyrelsen måtte sende frem. Inge blev gjort opmærksom på, at hovedforeningen hver uge udsender ’Aviserne skriver’. Den indeholder alt, hvad der er skrevet om bibliotekerne i hele
landet. På forsiden af DB’s hjemmeside kan man blive
oprettet som abonnent på ’Avisen skriver’.
Lisbeth Christensen uddelte et katalog med reklame for
Krimimessen, som finder sted i Horsens lørdag den 5.
april og søndag den 6. april.
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