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1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN
JHP bød velkommen til mødet.
2. NYT FRA FAGUDVALG
MBD orienterede om arbejdsdagen i fagudvalget for hjemmesider og apps d. 9. novem
ber. Fagudvalget drøftede bl.a. samarbejdet med KOMBIT samt principper for igangsæt
telse eller godkendelse af projekter og løsninger, der kan eller har medført parallel- eller
dobbeltudvikling. Fagudvalgets anbefalinger vil blive viderebragt til bestyrelsen på kom
mende møder. MBD orienterede desuden om, at fagudvalget har udtrykt ønske til en stu
dietur til Deichman i Oslo med eventuel egenbetaling. Bestyrelsen kan overveje, om der
er medlemmer af bestyrelsen, der også er interesserede i at deltage.
JOW orienterede om sin opstart som ny formand for fagudvalget for eReolen og tekstli
censer, herunder dialog med sekretariat, team eReolen og fagudvalgsmedlemmer. JOW
orienterede desuden om kommende arbejdsdag i fagudvalget, hvor fokus bl.a. er at for
ventningsafstemme det fremadrettede samarbejde.
Næste skridt
Sekretariatet følger op på mulighed for studietur og får dagsordenssat anbefalinger fra
fagudvalget for hjemmesider og apps ift. samarbejdet med KOMBIT og parallel- og dob
beltudvikling på næste bestyrelsesmøde.
3. OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGSPULJEN
JHP orienterede om, at Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget tilskud til de tre projekter:
Fælles B/U-klubkoncept mellem folkebibliotekerne og Danmarks Radio, FAKTOR 2.0
samt Bibliotekernes fælles digitale filial til børn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterret
ning.
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JHP bad desuden, i sin rolle som repræsentant for foreningen i Strategisk Biblioteksud
valg, bestyrelsen godkende at foreningen stiller forslag om en omlægning af Udviklings
puljen til 3 projekttyper med forskellige niveauer for egenfinansiering samt at foreningen
fremsætter forslag om, at puljen også prioriterer udviklingsprojekter i nær tilknytning til
driften.
Der var generel opbakning i bestyrelsen til de to forslag, dog med bemærkning om at for
slag til fordeling af projekter med fordel kan blødes op. Der var uenighed omkring hvorvidt
kriterierne for, hvad der ydes tilskud til, skal forslås udvidet, så de kan omfatte fx soft
ware, inventar og bøger. Timesats på 300 kr. blev desuden bemærket som relevant at
genbesøge i udvalget.
Næste skridt
Jakob tager input fra bestyrelsen med til Strategisk Biblioteksudvalg.
4. FORBEREDELSE AF MØDE MED NETTJENESTERNE
JHP præsenterede oplæg til møde med nettjenesterne samt orienterede om at der pågår
lignende dialog mellem nettjenesterne og Strategisk Biblioteksudvalg. JHP præsenterede
desuden forslag til at afholde medlemsmøde i forlængelse af generalforsamlingen i april.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte oplæg til møde dog med en tilføjelse af målgruppe(r) og værdi for
brugerne i nettjenesternes præsentation for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede desuden,
at medlemsmøde om nettjenesterne afholdes sammen med generalforsamlingen i april.
Næste skridt
Sekretariatet orienterer nettjenesterne om bestyrelsens beslutning.
5. ÅRSHJUL 2022
JHP præsenterede oplæg til årshjul 2022 med bemærkning om, at det desuden er muligt
at indkalde til ad hoc møder af 30 min - 1 times varighed efter behov, hvis særlige ting
skal behandles.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte årshjul for 2022. Bestyrelsen besluttede at der fremadrettet af
sættes 3 timer til digitale møder. Første møde efter generalforsamlingen afholdes som
udgangspunkt fysisk. Juridisk gennemgang ift. hvad man hæfter som for som bestyrelse
genbesøges på et bestyrelsesmøde i det nyt år.
Næste skridt
Sekretariatet indkalder til møder i 2022 jf. årshjul.
6. HANDLINGSPLAN FOR STRATEGI
GLB præsenterede første udkast til handlingsplan, videre proces samt forslag om at af
sætte op til 100.000 (af egenkapitalen) til analyser og ekstern konsulenthjælp til at
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kvalificere beslutning vedr. et fokuseret tilbud, da afklaring af, hvad et fokuseret tilbud
skal indeholde, er helt essentielt for de kommende aktiviteter og prioriteringer, herunder
ikke mindst for foreningens økonomi. Bestyrelsen drøftede oplæg. Timingen ift. eventuel
nedsættelse af advisory board blev drøftet.
Beslutning
Bestyrelsen tilsluttede sig oplæg til, at der afsættes op til 100.000 (af egenkapitalen) til
analyser og ekstern konsulenthjælp, da det er nødvendigt med ekstern hjælp med henblik
på at få udarbejdet et solidt beslutningsgrundlag for en drøftelse og beslutning om, hvilke
fokuserede produkter, foreningens tilbud til borgerne fremadrettet skal bestå af. Besty
relsen besluttede endvidere, at sekretariatet til mødet i januar skal arbejde videre med de
foreslåede aktiviteter i udkast til handlingsplan med henblik på at lave et oplæg, der kan
præsenteres for medlemmerne.
Næste skridt
Sekretariatet igangsætter analysearbejdet. Sekretariatet samler op på input til udkast til
handlingsplan, der genbesøges på første bestyrelsesmøde i det nye år.
7. KOMMUNIKATION FREMADRETTET
SMK præsenterede sig selv og orienterede bestyrelsen om umiddelbare betragtninger
som ny kommunikationskonsulent, initiativer, der arbejdes på nu samt proces udarbej
delse af kommunikationsstrategi. 1ft. kommunikationsstrategien vil bestyrelsen blive ind
kaldt til en snak enkeltvis.
Bestyrelsen bakkede op om betragtninger og tog orientering til efterretning. Der blev
fremsat ønske om at sekretariatet udarbejder en enkel præsentation af foreningens orga
nisering, mål og opgaver, der kan bruges lokalt.
8. BUDGETOPFØLGNING
GLB præsenterede budgetopfølgning, herunder forventning til regnskab 2021.
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
9. SØGNING I NATIONAL MATERIALEBESTAND
TG gav en live-demonstration af modulet. GLB samlede op på tilbagemeldinger fra de tre
testbiblioteker, herunder forklaringer på udsving i testresultater. GLB præsenterede desu
den mulige tilpasninger af modulet samt forslag til ny testfase. Værd at bemærke her, er
at opmærkning af overbygningsmaterialer i Centralbibliotekerne er igangsat via et æn
dringsønske hos KOMBIT og forventes implementeret i 1. kvartal 2022. Bestyrelsen kvit
terede for at blive bedre oplyst omkring modul, testresultater og videre proces.
Beslutning
Bestyrelsen tilsluttede sig forslag om, at gå videre med en ny test på flere biblioteker
samt at modulet på sigt udvides, så det for brugeren bliver muligt at vælge om brugeren
vil søge lokalt eller nationalt samt at omfanget af institutioner, hvorfra man kan
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igangsætte et fjernlån og typer af fjernlån kan reguleres efter behov, indgåede aftaler og
muligheder i infrastrukturen.
Næste skridt
Modulet tilrettes, som det er muligt, og så test kan håndteres. Sekretariatet indgår tæt
tere dialog med interessenter. Sekretariatet genbesøger på baggrund af input fra testbibli
otekerne beregning af fjernlån.

10. NÆSTE MØDE OG EVT.
JHP orienterede om at bestyrelsen på næste møde skal tage stilling til sammensætning
af styregruppe for Bibliotekernes fælles digitale filial til børn. Udkast til stillingsopslag for
programleder sendes til bestyrelsen pr. mail.
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