
      

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
      

   

   
    

     
     

    
  

   
        

      
       

      
 

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

Referat af møde i fagudvalg for 
eReolen og tekstlicenser 

DATO 30. august 2021 
TID Kl. 12.30 – 14.30 
STED Teams 
FAGUDVALG Søren Mørk Petersen (SMP), Anne Green (AG), Sanne Caft (SC), Claus 

Hagstrøm Hansen (CHH), Mads Dyhr-Rasmussen (MDR), Annette Wol-
genhagen Godt (AWG), Jakob Lærkes (JL) 

SEKRETARIAT Susanne Iversen (SI), Dorte Birkegaard Thuesen (DBT), Sidsel Sten-
bek Andersen (SSA), Mikkel Christoffersen (MC) 

GÆSTER Marie Østergård, Ulla-Pia Larsen 
AFBUD -

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN 
SMP bød velkommen til mødet. Grundet en tæt dagsorden, tages punkt 2, 3, 5 og 7 efter 
punkt 12. 

2. NYT FRA BESTYRELSE OG FORMAND 
-

3. ORIENTERING: ANSØGNING TIL NYT GO-UNIVERS 
SMP orienterede kort om arbejdet med ansøgningen til det nye GO!-univers. Styregrup-
pens klare holdning er, at der skal være fokus på læselyst, og at vi skal holde fast i det 
gode vi har. Styregruppen besluttede at de fysiske materialer ikke skal indarbejdes som 
det første, men initieres gennem en modningsfase. Der blev i fagudvalget stillet spørgs-
målstegn ved dette. 

4. ORIENTERING: ANSØGNING OM FÆLLES KLUBKONCEPT MED DR 
MC orienterede om dialog med DR om fælles ansøgning til fælles klubkoncept. 
Fagudvalget tog orientering til efterretning med et opmærksomhedspunkt ift. hhv. erfarin-
ger og ressourcer. Fagudvalget får ansøgning til beslutning inden ansøgningsfristen. 

5. ORIENTERING: PROGRAM FOR EFTERÅRSKONFERENCEN 
Fagudvalget tog skriftlig orientering til efterretning. Fagudvalget ønsker at evaluere aktivi-
teten efterfølgende. 

detdigitalefolkebibliotek.dk SIDE 1/3 

http://www.detdigitalefolkebibliotek.dk/


 

 

          

    
    

      
     

        
 

  
     

       
       

   

 
          

  
     

   
       

     
  

    
     

    

   
     

     
     

        
        

       

 
     

      
     

 
    

        
      

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

6. BESLUTNING: ORLA-PRISEN. OPLÆG FRA AARHUS BIBLIOTEKERNE TIL SAMARBEJDE 
MED EREOLEN GO OM OVERTAGELSE AF OPGAVEN 
Marie Østergård præsenterede Aarhus Bibliotekernes oplæg til samarbejde med eReolen 
GO! om overtagelse af opgaven omkring Orla Prisen. Opgaverne i år, vil grundet kort tids-
frist, vil være begrænsede, mens koncept og eReolen GO!’s opgave i 2022 bør genbesøges. 

Beslutning 
Fagudvalget besluttede at bakke op om eReolen GO’s deltagelse i samarbejde med Aarhus 
Bibliotekerne og Albus Festival om aktiviteter i forbindelse med uddeling af Orla-Prisen, 
med en understregning af at aktiviteter holdes indenfor afsatte budget, der fuldt dækkes 
af midler fra SLKS. 

Næste skridt 
Drøftelse af koncept og eReolen GO!’s opgave genbesøges frem mod næste Orla Pris. 

7. ORIENTERING: BUDGET/REGNSKAB OG STATISTIK 
Fagudvalget tog skriftlig orientering til efterretning. 

8. ORIENTERING: PROCES FOR BUDGET 2022 
SMP orienterede om proces for 2022. Fagudvalget tog orientering til efterretning. 

9. DRØFTELSE: UDKAST TIL STRATEGI FOR DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK 
SMP orienterede om arbejdet med foreningens strategi og den kommende drøftelse på 
medlemsmødet d. 1. september. MC orienterede om kommende medlemsmøde, hvor fag-
udvalgsmedlemmerne deltager som repræsentanter for egne biblioteker, mens deres rolle 
som fagudvalgsmedlemmer forvaltes på dette fagudvalgsmøde. 

10. BESLUTNING: SERVICE- OG KVALITETSNIVEAU 
SIV introducerede opdateret dokument vedr. service- og kvalitetsniveau. SC introducerede 
Biblioteket-Onlines oplæg vedr. udvidelse af eReolen support med telefonsupport om søn-
dagen samt anbefaling om at fastholde det nuværende setup, da intet tyder på, en øget 
forbedring. En af grundende er at anvendelse af det besluttede dashboard til overvågning 
af uregelmæssigheder og nedbrud i infrastrukturen hurtigt kan fange eventuelle nedbrud 
om søndagen, hvor der ikke er teknisk support. 

Beslutning 
Fagudvalget godkendte opdaterede dokument vedr. Service- og kvalitetsniveau med be-
slutninger fra sidste fagudvalgsmøde. Fagudvalget besluttede på baggrund af oplægget at 
fastholde det nuværende setup og ikke udvide med søndagsåbent. 

11. ORIENTERING: STATUS FOR AFTALER MED CB OM GLOBAL FINANSIERING, ORGANISE-
RING OG FORMIDLING FRA 2022 
MC orienterede om status for aftaler med CB om Global finansiering, organisering og for-
midling fra 2022. Fagudvalget tog orientering til efterretning. 

detdigitalefolkebibliotek.dk SIDE 2/3 

http://www.detdigitalefolkebibliotek.dk/


 

 

          

     
 

     
     

  

 
  
 

 

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

12. ORIENTERING: AKTUELT FRA ARBEJDSGRUPPER OG FORHANDLING V. MIKKEL OG SU-
SANNE 
SIV orienterede om Lyttesalonen 2021 samt Suget ind. orienterede om indkøbsteamets 
strategi for 2022-forhandlinger med forlagene. Fagudvalget bakkede op om denne. DBT 
orienterede om aftale med Infomedia. 

13. EVT. 
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