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Udkast til referat af bestyrelsesmøde  

DATO 14. juni 2022 
TID Kl. 10.00 – 12.00 
STED MS Teams 
BESTYRELSE Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther 

(JOW), Marie Østergård (MØ), Kent Skov Andreasen (KSA), Søren 
Mørk Petersen (SMP), Lunde Ljungberg (LL), Anni Bagge Jensen 
(ABJ), Henriette Ritz-Kyhlmann (HRK), suppl. Ann-Britt von Seelen 
(ABS), suppl. Maria Nielsen Westbrook (MNW) 

SEKRETARIAT Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC)  
GÆSTER Sara Maria Kohnagel (SMK) 
  
 

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN /JHP 
JHP bød velkommen og gennemgik dagsordenen.   
 

2. SIDEN SIDST /JHP 
JHP orienterede om, at: 
 

• Der er kommet 72 ansøgninger til sammenlagt 26 mio. kr. til Udviklingspuljen, 
som er på 15 mio. kr. Der holdes møde i Biblioteksstrategisk udvalg 22. juni, 
men det er ikke sikkert, ansøgerne får besked på denne side af sommerferien. 
Foreningen er ansøger på fire projekter – fokuserede tilbud, ny medievaneun-
dersøgelse, bedre brugerrejser i.f.m. tekstlicenser og automatisering af tekstli-
censstatistik - og medansøger på en tredje: Aalborg Bibliotekernes projekt om 
mere børneinvolvering i det fysiske og digitale bibliotek. 

• Hvad angår Nyt børnebibliotek, sendes et udkast til projektbeskrivelse ud til 
bestyrelsen inden sommerferien. 

• Medieaftalen, der bl.a. pålægger DR at skabe et lydunivers og dermed forplig-
telser vedr. lydbøger til trods for bibliotekernes store succes på det område, 
diskuteres med DR i det tilgængelige samarbejdsspor v. MC og Mette Nissen, 
Aalborg Bibliotekerne. MC rapporterer tilbage til bestyrelsen inden sommerfe-
rien til videre foranstaltning. 

• eReolen GO! viser 70% kendskab hos 5.-8. klasserne i den nye børnelæsevane-
undersøgelse udgivet 1. juni 2022. 

• Lovforslaget om den danske implementering af EU’s tilgængelighedsdirektiv er 
blevet vedtaget af folketinget og får virkning fra 28. juni 2025. Det er uklart, 
hvad det får af betydning for eReolens ebogsudbud. Foreløbigt har JHP & MC 
svaret på pressehenvendelser, at vi nærlæser loven og kommenterer senere. 
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3. STATUS PÅ HANDLINGSPLAN /GLB 
GLB gennemgik status på handlingsplanen. Følgende opmærksomhedspunkter blev 
nævnt: 
 

• Unge som målgruppe: Her er det nødvendigt at blive klarere på, hvad vi vil mål-
gruppen 

• Tidsplanen for NEXT er justeret i forhold til udviklingen af ny national infra-
struktur i FBI og de udbudsbetingelser, som projektet er underlagt. Den nye 
tidsplan indeholder en forventning om, at NEXT er udrullet til alle relevante 
biblioteker senest ved udgangen af Q2 2023. Efter denne nødvendige justering 
forløber projektet planmæssigt. Udbud af delprojektet Biblioteksformidling 
gennemføres primo august for at sikre, at der er bemanding til at besvare 
spørgsmål fra potentielle leverandører m.v..  

• Nyt børnebibliotek har været ramt af rekrutteringsudfordringer, og fremdrif-
ten er ligeledes blevet udfordret af ovennævnte justeringer i NEXT-program-
met, der har gjort, at nøgleressourcer i sekretariatet ikke har kunnet frigives til 
børneprojektet.  Analysefasen er i gang og planlægningen af de næste faser er 
ligeledes påbegyndt.  

• De fleste møderækker med eksterne interessenter som centralbibliotekerne, 
Det kongelige bibliotek, DB og SLKS er kommet eller er ved at komme i en fast 
kadence. 

• Arbejdet med at nedsætte et advisory board afventer resultatet af ansøgningen 
om fokuseret tilbud. 

• Infrastrukturgruppen er i gang nu og har allerede hjulpet i samarbejdet med 
KOMBIT. 

• Samarbejdet med DR (ud over det ovenfor nævnte vedr. medieaftalen) afventer 
DR’s ansøgning hos fonde, 

• Foreningen skal selv til at kigge på andre fonde og finansieringsmuligheder end 
Udviklingspuljen. 

 
Bestyrelsen diskuterede fremdriften for det ny børnebibliotek herunder nedsættelse 
af følgegruppe med eksterne interessenter såsom BØFA og skolerne. Den forventes 
nedsat efter godkendelse af projektbeskrivelsen. Nyt børnebibliotek og advisory 
board diskuteres på det kommende, fysiske heldagsmøde 6. september 2022. 
 

4. NYT FRA FAGUDVALGENE /LL & JOW 
Fagudvalget for hjemmesider og apps er rekonstitueret med ny formand – LL – og nyt 
medlem. LL og MC kigger årsplan og opgaveportefølje igennem, og første møde i det 
nye udvalg er medio 12. august 2022.  
 
JOW fortalte, at Fagudvalget for eReolen og tekstlicensers sidste møde havde fokus på 
at vedtage en endelig handlingsplan, følge op på budgettet og at nedsætte en 
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arbejdsgruppe til at vedtage en ny materialevalgspolitik. Her er ét af spørgsmålene 
sprog; hvilke sprog skal være repræsenteret på eReolen og i hvilket omfang. 
 
I handlingsplanen er et fokuspunkt PAPPS og personalisering generelt. Fagudvalget 
gør opmærksom på, at personalisering er væsentlig for den målgruppeorienterede til-
gang i fokuseret tilbud-projektet, men at området p.t. ikke prioriteres i foreningens ar-
bejde og ansøgninger. GLB orienterede, at det skal afklares, dels hvordan personalise-
ring skal se ud i Nyt børnebibliotek, og hvordan dette behov skal løses. Det kan ikke 
udelukkes, at der bliver brug for flere typer recommendere – fx en til personaliserede 
anbefalinger og en til de mere generelle anbefalinger. 
 

5. BUDGETOPFØLGNING 1. KVARTAL /GLB 
GLB gennemgik budgetopfølgning for 1. kvartal. 
 
Overordnet er forbruget som forventet. Der er dog afvigelser på en række budgetpo-
ster, hvor fakturaer først er blevet betalt i 2. kvartal m.v.  
 
Der er budgetopfølgning for første halvår på bestyrelsesmødet d. 6. september 2022. 
 

6. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI /SMK 
SMK præsenterede resultatet af sine konsultationer med bestyrelsen og lagde op til en 
drøftelse af foreningen i almindelighed og bestyrelsen i særdeleshed som policy ma-
kere. I drøftelsen var der enighed om, at foreningen ikke er en interesseorganisation 
og ikke har som formål at drive bibliotekspolitik. Foreningen står til rådighed og kan 
bidrage med faglige vurderinger og ekspertise i offentlige debatter, som omfatter for-
eningens opgaveområder, herunder f.eks. udlånsrettigheder til ebøger. Bestyrelsen 
drøftede endvidere sammensætningen af et advisory board og vigtigheden af at få ar-
bejdet med at nedsætte et advisory board igangsat.    

 
Det blev besluttet, at JOW, SMP og LB mødes med SMK med henblik på at få udarbej-
det profilbeskrivelser til et advisory board, som efterfølgende kan behandles i besty-
relsen. 
 

7. ORIENTERING OM FORHANDLINGSSTARTEGI FOR EREOLEN 2023 /MC 
MC orienterede om sekretariatets forhandlingsstrategi. Af særlig betydning er overve-
jelser om de såkaldte abonnementstitlers antal og sammensætning, fordelingsnøglen 
over for kommunerne samt priser for B/U-litteratur og/eller litteratur udlånt med 
Unilogin via GO! og på sigt via det nye digitale børnebibliotek. 
 
Det kan forventes, at vores leverandører vil presse voldsomt på for højere priser fra 
2023. 
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Herudover orienterede MC, om udviklingen i udlån på eReolen. Det ser ud til, at udlå-
net post-corona har fundet et fast højt niveau, og at væksten er stagneret.  
 

8. FOKUSERET TILBUD /GLB 
GLB orienterede om konsekvenserne af hhv. tilsagn eller afslag til ansøgningen til 
SLKS’ udviklingspulje. Sagen tages op igen på næste møde 6. september 2022. 
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