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Referat af møde i Fagudvalg for eReolen og 
tekstlicenser 10. oktober 2022  
 
DATO  10. oktober 2022  
TID  Kl. 9.30 - 12.00  
STED  Teamsmøde  
FAGUDVALG  Jens-Ole Winther (JOW), Annette Wolgenhagen Godt (AWG), Sanne 

Caft (SC)), Claus Hagstrøm Hansen (CHH) 
SEKRETARIAT  Mikkel Christoffersen (MC), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR - ref)   
TEAM EREOLEN  Susanne Iversen (SI)  
GÆSTER  Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Morten Maegaard Astrup (MMA)  

  
  

1. Velkommen og dagsorden ved Jens-Ole  
 JOW gennemgik dagsordenen.  
  

2. Siden sidst ved Jens-Ole  
JOW orienterede fra bestyrelsesmødet og fra fyraftensmødet om tekstlicenser. 
 
GLB orienterede om baggrunden for de organisationsændringer er kommer. Bestyrelsen har vurderet at der 
er brug for et mere robust setup. Man vil også gerne skabe mere arbejdsglæde og styrke samarbejdet 
imellem sekretariatet og Team eReolen. Det er derudover vigtigt at der prioriteres blandt opgaver og at 
disse prioriteringer er tydelige. 
 
Sekretariatet er pt. ved at rekruttere: 
En jurist, en teamleder og en GDPR/HR medarbejder. Der skal rekrutteres yderligere. 
 
JOW orienterede om planen om et advisory board. Der arbejdes frem mod en indstilling på næste 
bestyrelsesmøde i december. 
 

3. Budgetopfølgning 2022 ved Susanne & Glenn 
 

SI orienterede og Glenn supplerede. 

Selvom der er flere poster, hvor budgettet ser ud til at være overskredet på nuværende tidspunkt, så er 
forbruget forventeligt. 

INDSTILLING 
- Det indstilles at fagudvalget tager den mundtlige orientering til efterretning og godkender 

budgetopfølgningen 
 

Fagudvalget godkendte budgetopfølgningen 
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4. Forlag, abonnementer og podcasts ved Mikkel  
 

MC orienterede fra Team Indkøbs forhandlinger med forlagene 

Bibliotekerne er enormt økonomisk pressede og en mulig højere pris på eReolen vil presse bibliotekernes 
økonomi yderligere.  

INDSTILLING 
 
Det indstilles, at fagudvalget diskuterer oplægget og beslutter: 
 

- Hvordan Team Indkøb kan gå videre med abonnementsaftaler 
- At øge rammen for podcast-indkøb fra 500.000 til 1.100.000 kr. p.a. 

 

Fagudvalget godkendte indstillingen 

 

5. Orientering om UP-projekter ved Susanne og Torbjørn  
 
SI orienterede om medievane-undersøgelsen. Man har fundet frem til et firma, der kan foretage analysen. 
Valget er faldet på Seismonaut, som man har haft et opstartsmøde med.  

SI orienterede om projektet ”Det starter med børnene”, som har projektledelse i Ålborg. 

JOW spurgte til om den del der handler om den fysiske manifestation – hvad går det ud på? Susanne 
forklarede at handlede om koblingen mellem det digitale og det fysiske børneunivers. Når vi laver 
kampagner, så hvordan tager det sig ud i biblioteksrummet. 

TPR orienterede fra modningsprojektet ”Brugernes forhold til tekstlicenserne”, som meget snart sender en 
brugerundersøgelse ud til de deltagende biblioteker. 

 

6. Orientering om ”Fokuseret tilbud” ved Morten Maegaard Astrup, 
Sekretariatet  
 
MMA orienterede fra projektet ”fokuseret tilbud” 

Udvalget drøftede i den forbindelse vigtigheden af at få bibliotekscheferne til at tage aktivt del i de 
beslutninger, der skal træffes undervejs. Det kræver at de har en forståelse af den økonomiske præmis, 
samt rammen for diskussionen/beslutningerne. Det handler ikke kun om nettjenesterne og opbakningen til 
at finde penge til deres videre arbejde, men også om at konsolidere det arbejde, der i dag ligger i Det 
Digitale Folkebibliotek. 

Det skal være tydeligt i kommunikationen omkring de inddragende møder (fyraftensmøder), at man er 
meget konkret og medtager både den økonomiske problematik, samt at det ikke kun omhandler 
nettjenesterne, men hele foreningens digitale opgaveportefølje.  
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Der var enighed om at fagudvalgets medlemmer måtte på banen og hjælpe med til at aktivere 
bibliotekscheferne i hver deres CB-område. Det er vigtigt at bibliotekscheferne interesserer sig for og 
sætter sig ind i indholdet, for der skal tages nogle svære beslutninger. 

 
7. Hvordan virker fagudvalget? ved Jens-Ole  
 

Nedenstående er input til bestyrelsesmødet i december, hvor man bl.a. skal drøfte fagudvalgsstrukturen 

Der var enighed i fagudvalget om, at det har fungeret godt det sidste år, men måske har tiden løbet fra 
foreningens meget demokratiske forankring. Det påkalder en justering af organiseringen. Da foreningen 
startede op, var der kampvalg i bestyrelse og udvalg. I dag er det svært at besætte pladserne. Sekretariatet 
bruger meget tid på udvalgsbetjening og medlemmerne har meget arbejde med at sidde i udvalgene. 
Sekretariat og Team eReolen kan løfte mange opgaver selvstændigt og i fællesskab. 

En justering kunne derfor være at fastholde en stor og beslutningsduelig bestyrelse, og derudover køre de 
større projekter i styregrupperegi. 

JOW afsluttede punktet med at sige tak til alle medlemmer og mødedeltagere på dagens møde 
 
 

8. Eventuelt og næste møde  
 
SI – orienterede om de aktiviteter der er i gang. 

- 3. sæson af ”Suget ind” er i gang 
- Programmet for lyttesalon på Bogforum ligger klar – vi kan komme gratis med fredag 
- Efterårskonference d. 23. november i Middelfart 
- Juleaktiviteter på bibliotekerne 
- Orla-Prisen uddeles 17.november  

 
GLB orienterede om at det sidste planlagte deludbud på NEXT er blevet aflyst og skal genudbydes. 
 
Næste møde er 8. december 2022, men der mangler en lokation (Århus er i spil) 
 
 
 

 


