
Referat af bestyrelsesmødet 11. oktober 2022 

DATO 11. oktober 2022 
TID Kl. 13.00 – 16.00 
STED Online via MS Teams 
BESTYRELSE Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), 

Kent Skov Andreasen (KSA), Lunde Ljungberg (LUL), Anni Bagge (ABA), 
Ann-Britt Seelen (ABS), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Maria Nielsen 
Westbrook (MNW) 

SEKRETARIAT Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC)  
GÆSTER Morten Maegaard Astrup (sekretariatet) 
AFBUD Søren Mørk Petersen (SMP), Marie Østergaard (MØ) 
 

 

1. Dagsorden (beslutning)  
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

2. Siden sidst (orientering) 
JHP orienterede fra møde i styregruppemøde i Bibliotekernes data og IT (BDI). Kombit har imødekommet 

mange af Det Digitale Folkebiblioteks ændringsanmodninger, men de mange ændringsanmodninger vidner 

om en struktur og en kommunikation, der ikke fungerer særligt godt. Der kigges på ny governance-struktur 

for BDI, som præsenteres på næste BDI-årsmøde. Det er vigtigt, at foreningen får en plads i styregruppen.  

JOW orienterede om arbejdet med et advisory board. Arbejdsgruppen består af JOW, LB, SMP og Sara 

Maria Kohnagel fra sekretariatet. Et advisory board skal rådgive og provokere, bidrage med viden udefra 

om medie- og brugermønstre, den teknologiske udvikling og være en krystalkugle for bestyrelsen. Det 

videre arbejde skal definere rammen for board’et, ligesom der skal foreligge en klar formålsbeskrivelse. 

Hvor mange skal de være, hvordan skal de mødes, hvem skal sidde der osv.? JOW og SMP kontakter nu to 

af navnene fra listen præsenteret på mødet i september for at høre, hvad der skal til, før de kunne have lyst 

til at sidde i advisory board’et. 

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

3. Nyt fra fagudvalgene (orientering) 
JOW orienterede fra Fagudvalget for eReolen og tekstlicenser, hvor der var møde d. 10/11. Der var ros til 

indkøbsområdet i sekretariatet for arbejdet med årets eReolen-forhandlinger. Udvalget diskuterede, 

hvordan fagudvalget fungerede specifikt og fagudvalgsstrukturen generelt. Der var bred enighed om, at 

fagudvalget har fungeret godt det seneste års tid, og at fagudvalgsstrukturen skal genovervejes. 

LL orienterede om Fagudvalget for hjemmesider og apps, der har møde d. 24/10. Dagsorden er stadig åben, 

men aflysningen af udbuddet af biblioteksformidling, og hvordan fagudvalget virker, bliver punkter. 



De to formænd har talt om formen på fyraftensmøderne, og skabelonen blev anvendt på det netop 

veloverståede fyraftensmøde om tekstlicenser. 

 

4. Fokuseret tilbud og Nyt børnebibliotek (orientering) 
Morten Maegaard orienterede om forløbet af udviklingspuljeprojektet ”Fokuseret tilbud,” der skal føre til 

et beslutningsoplæg på fremtidens borgerrettede digitale folkebibliotekstilbud, et beskrevet målbillede af 

tilbuddet og en implementeringsplan for, hvordan målbilledet realiseres. I beskrivelsen af målbilledet vil 

der indgå en afklaring af om og i givet fald, hvordan de 4 nettjenester/de funktioner, de varetager, skal 

indgå i foreningen og i fremtidens borgerrettede digitale folkebibliotekstilbud. Det overordnede forløb for 

at nå frem til beslutningsoplægget er: 

• Skriftlig afklaring af nøglespørgsmål med bestyrelsen (overstået) 

• Udvikling af prototype version 1 til afklaring af nøglespørgsmål med fokusgruppe af brugere 

(oktober) 

• Åben workshop med medlemmerne (sammen med medlemsmøde om foreningens økonomi 2023 - 

foreløbigt sat til 30. november), hvor resultater fra prototypetest gennemgås og der lægges op til 

dialog i forhold til udestående afklaringer/præciseringer, som skal indgå i anden runde af 

prototypetest 

• Videreudvikling af prototypen til test af udestående afklaringer 

Pt. driller medlemsmødet/workshoppen pga. overfyldte kalendere. 

Bestyrelsen drøftede oplægget, og der var enighed om, at: 

• Det er ikke tjenesterne som sådan, men deres funktioner, der er vigtige 

• Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, og den er trængt på bibliotekerne. Medlemmerne gør ret i 

at forvente et skarpt tilskåret tilbud. Desuden er det bestyrelsens ansvar at tage beslutninger på 

vegne af sektoren. Mange medlemmer har talt om, det skulle blive billigere at være medlem af 

foreningen, men fx Litteratursiden mister 2 mio. kr. i statsligt tilskud, så processen starter i minus. 

• Økonomispørgsmålet kunne vendes om: Hvad kan man få for X mio. kr.? Hvad har bibliotekerne råd 

til? Det kunne hjælpe med at klargøre prioriteringen hos medlemmerne. 

• Det er ligeledes vigtigt for biblioteksbrandet, at tilbuddet til borgerne er enklere og tydeligere 

• Tidlig kommunikation og forventningsafstemning er vigtig, da ikke alle tjenester skal opretholdes 

Bestyrelsen udbad sig ydermere mulighed for kort opdatering fx via Teams, inden væsentlige skriftlige 

afklaringer sættes i gang via email. 

GLB orienterede om Nyt børnebibliotek. Situationen i sekretariatet påvirker selvsagt arbejdet, men der er 

nu flere eksterne kræfter på opgaven. Der er fremdrift på en række væsentlige afklaringsområder. Blandt 

andet på metadata og Unilogin. Det forventes, at der snarest etableres en referencegruppe med BØFA 

(Børnebibliotekarernes faggruppe under KI) og PLC’erne. Arbejdet med at kravspecificere løsning er godt i 

gang. Her er der fokus på snarest at få defineret et minimum viable product (MVP) - altså hvad løsningen 

som minimum skal kunne for at vi vil gå i luften med den. 

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning 

 



5. Sekretariatet og samarbejde i sektoren (orientering) 
GLB orienterede om situationen i sekretariatet efter en række opsigelser. Der arbejdes med kort og 

langsigtede løsninger for at skabe en bedre situation for sekretariats medarbejdere og for at fastholde 

fremdrift i de områder, bestyrelsen har prioriteret. De langsigtede løsninger med rekruttering af nye 

medarbejdere er udfordret af, at der p.t. er kamp om arbejdskraft til den type stillinger, som sekretariatet 

har behov for. Bestyrelsen opfordres til at bruge sit netværk og i øvrigt dele opslag. Formandskabet 

indleder kvartalsmøder med GLB og TR’erne i sekretariatet om samarbejde og trivsel. Bestyrelsen drøftede 

situationen og pointerede, at det understreger vigtigheden af, at der i forbindelse med projektet ’Fokuseret 

tilbud’ laves en udredning af, hvad sekretariatets rolle skal være, og hvilke kompetencer det skal indeholde. 

GLB orienterede, at en måde at bekæmpe sårbarhed på ville være at sektoren selv stillede folk til rådighed 

– fx som led i medlemskabet. Disse personer kunne fungere som ambassadører og samle lokale ønsker og 

prioriteringer op, ligesom de kunne fungere som ekstra arbejdskraft, når sekretariatet f.eks. oplever 

naturlig udskiftning. Der var enighed om at en evt. større involvering af medlemmerne må afvente, hvad 

man kommer frem til i forbindelse med ’Fokuseret tilbud’. 

LL fremlagde oplæg om repræsentantskab; dvs. bibliotekernes repræsentanter i diverse styregrupper og 

bestyrelser rundt i sektoren og stillede spørgsmålet, hvem man repræsenterer, når der er sammenfald med 

Det Digitale Folkebibliotek. LL opfordrede til, bibliotekschefer vender det med foreningen, før de modtager 

udpegelser/valg i relevante fora på baggrund af henvendelser fra andre organer end foreningen på 

foreningens område. JHP foreslog, at man tager diskussionen på generalforsamlingen og i KL-regi. 

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning 

 

6. Abonnementsfordeling (beslutning) 
MCH orienterede om forløbet af forhandlinger med forlag og Publizon vis-a-vis eReolen. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at skyde beslutning om fordelingsnøgle for 

abonnementstitlerne til næste møde. 

 

7. Budget 2023 (beslutning) 
GLB fremlagde budgettet for 2023. NEXT er fælles, så NEXT-udgifterne skal indgå i basispakken. Herudover 

er det ønskværdigt med kortere betalingsfrist i januar, fordi foreningen oplever et cash flow-problem først 

på året, hvor en stor del licenser skal betales, og bibliotekernes betaling for disse først kommer senere.  

Bestyrelsen godkendte budgettet og besluttede at stramme betalingsfristen for medlemmerne til januar-

betalingen. Bestyrelsen indskærpede, at fortællingen til medlemmerne særligt omkring NEXT skal være 

enkel, og at al økonomi kommunikeres sammen med fortællingen om formålet med projektet. Bestyrelsen 

besluttede endvidere at sekretariatet udarbejder et forslag til præsentation af budget 2023 til medlems-

mødet d. 30/11 og at der om muligt holdes et kort teamsmøde om indholdet og præsentationen af det til 

medlemmerne.  

 



8. National indsats fra SLKS: ”Børn og unges læseglade” (beslutning) 
LB orienterede, at Slots- og kulturstyrelsen (SLKS) har meldt pulje ud til efteråret. Temaet er samarbejde 

med PLC’er. Der efterspørges centrale aktører, og der er ikke lagt op til store landsdækkende indsatser, 

hvor projektresultater efterfølgende prøves ude i kommunerne. Foreningen kunne være en passende aktør 

under hensyntagen til, at opgavemængden i foreningen allerede er betragtelig. Særligt formidling, 

kompetenceudvikling og Nyt børnebibliotek er oplagte som udgangspunkter for ansøgning. GLB anførte, at 

man kunne afprøve muligheden for, at Det Digitale Børnebibliotek også kunne stilles til rådighed for 

PLC’erne, så man på den måde fik skolebørnene og deres behov og adgang til litteratur i centrum. I 

øjeblikket kravspecificeres en ny brugergrænseflade for PLC’ernes adgang til Fælles Bibliotekssystem (FBS) i 

regi af Nyt FBS og derfor er det nu, der skal handles, hvis man ønsker en fælles løsning til gavn for børnene. 

JHP mente, at det nye børnebibliotek bør være udgangspunktet. Spørgsmålet er, hvad der kan lade sig gøre 

for at forbedre skolebørnenes adgang til både fysiske og digitale bøger?  

Bestyrelsen besluttede at Københavns Biblioteker på vegne af foreningen indbyder til koordinerende møde 

i bestyrelsen vedr. en mulig ansøgning. 


