
         

  
  

  
  

 
    

 

     
  

  
 

  

 

    
  

  
  

 
   

     

 

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

Referat af møde i fagudvalg for 
eReolen og tekstlicenser 

DATO 8. februar 2022 
TID Kl. 12.00 – 15.00 
STED Teams 
FAGUDVALG Jens-Ole Winther (JOW), Anne Green (AG), Sanne Caft (SC), Claus 

Hagstrøm Hansen (CHH), Mads Dyhr-Rasmussen (MDR), Annette 
Wolgenhagen Godt (AWG) 

SEKRETARIAT Mikkel Christoffersen (MC), Sidsel Stenbek Andersen (SSA) 
TEAM EREOLEN Susanne Iversen (SI) 
GÆSTER Glenn Leervad Bjørnhart, Morten Maegaard Astrup, 

Mathilde Aastrøm og Stine Mørch (Is It A Bird/Implement) 
AFBUD -

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN 
JOW bød velkomment til mødet og præsenterede dagsordenen. 

2. SIDEN SIDST 
JOW orienterede om at han i december efter fagudvalgsmødet havde et godt besøg hos 
Team eReolen i Aarhus. JOW orienterede desuden om status på organisering omkring 
bibliotekernes fælles digitale filial, hvor bestyrelsen har besluttet at JOW blandt andre 
skal side med. JOW orienterede desuden kort om Samarbejdsaftale vedr. support på 
eReolen, der skal evalueres om et år. 

3. FRA BESTYRELSESMØDET 
JOW orienterede om seneste møde i bestyrelsen herunder status på behandling af dele-
gation af kompetence til fagudvalgene samt status på etablering af infrastrukturgruppen. 
JOW orienterede desuden om, at fagudvalgets indstilling vedr. ressourcer til møder vil 
blive taget op på kommende bestyrelsesmøde samt at bestyrelsen har afholdt de første 
indledende møder med tre ud af fire af nettjenesterne, og at bestyrelsen er ved at fast-
lægge videre proces ift. inddragelse. 

4. DRØFTELSE: UDKAST TIL HANDLINGSPLAN 
SIV præsenterede oplæg til handlingsplan med udgangspunkt i foreningens strategi og tre 
strategiske prioriteringer. Fagudvalget drøftede oplæg. 
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Næste skridt 
Handlingsplanen færdiggøres af Team eReolen på baggrund af fagudvalgets kommentarer 
samt jf. beslutning under punkt 5 og sendes til skriftlig godkendelse. Der afholdes ekstra-
ordinært møde, hvis det vurderes, at der er behov herfor. 

5. BESLUTNING: EFTERÅRSKONFERENCE, BOGFORUM OG VIDEOFORMIDLING 
SIV introducerede materialet fremsendt vedr. evaluering af hhv. efterårskonferencen, 
Bogforum og barn-til-barn videoformidling. Fagudvalget drøftede oplæg. Der var enighed 
om at videoformidlingen til børn har vist sig effektfuld og bør fortsættes i 2022 med fort-
sat effektmåling. Der var desuden enighed om at efterårskonferencen bør fortsætte dog 
pegede fagudvalget på, at der er få bibliotekschefer, der deltager og at målgruppen bør 
drøftes. Der var flere delte meninger i fagudvalget ift. Bogforum. Der var enighed om at 
eReolens stand hidtil har været en succes og et stort tilløbsstykke. Primære overvejelser 
gik på, om udbytte (fx målgrupper, der nås) står mål med ressourcetræk i redaktionen 
overfor øvrige opgaver i år herunder den fælles digitale filial til børn. Fagudvalget drøftede 
desuden muligheden for i højere grad at tænke de forskellige bibliotekstilbuds tilstede-
værelse på Bogforum sammen. 

Beslutning 
Fagudvalget besluttede at: 
— Videoformidling fortsættes i 2022 med fortsat effektmåling og med henblik på at hø-

ste erfaringer i relation til udviklingen af den fælles digitale filial til børn. 

— Efterårskonferencen fortsættes i 2022 dog målrettet formidlere og fagfolk frem for 
bibliotekschefer. 

— Deltagelse på Bogforum fortsættes i 2022. Tilstedeværelse bør dog udvikles og sam-
tænkes med andre tilstedeværende bibliotekstilbud fremadrettet. Team eReolen op-
fordres til at afsøge eventuelle muligheder i år, men det er ikke et ufravigeligt krav. 

Næste skridt 
JOW orienterer SIV om fagudvalgets beslutning. Team eReolen tilretter handlingsplan for 
2022 på baggrund af fagudvalgets beslutning. 

6. DRØFTELSE: FOKUSEREDE PRODUKTER 
GLB orienterede om det igangsatte projekt omkring afklaring af fokuserede produkter, der 
udspringer af foreningens strategi og målsætning om at fokusere på løbende at skabe den 
portefølje af nuværende og fremtidige tilbud, der giver størst potentiale for at realisere 
visionen. Målet er at anvende de kanaler, der understøtter dette bedst muligt og økono-
misk mest ansvarligt. Der blev d. 4. februar afholdt en opstartsworkshop, hvor formand 
for bestyrelsen og for fagudvalgene samt Bo Fristed, ITK/eReolen deltog. 

Mathilde Aastrøm og Stine Mørch (Is It A Bird/Implement) faciliterede drøftelsen. 
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Næste skridt 
Revideret oplæg præsenteres og drøftes på fællesmøde med bestyrelsen og fagudvalget 
for hjemmesider og apps d. 2. marts 2022. 

7. ORIENTERING: NY READER/PLAYER I APPEN BIBLIOTEKET 
MMA orienterede om projektet ’ny reader/player’, der udspringer af visionen om 'Det 
sammenhængende bibliotek’, hvor det blev anbefalet at lave direkte afspilning af materi-
aler i den brugergrænseflade, som brugeren befandt sig i. Der var desuden behov for ny 
'reader' og 'player' i eReolens app og derfor blev der aftalt en fælles udviklingsopgave. 
Den nye reader og player er udviklet og implementeret i eReolens apps. I andet kvartal 
igangsættes implementering i Biblioteket-appen. Brugsdata følges, når løsningen er im-
plementeret. Fagudvalget bemærkede at brugsdata bliver spændende at følge. Fagudval-
get tog orientering til efterretning. 

8. BESLUTNING: INTERNAT 
JOW præsenterede oplæg til dagsorden. Fagudvalget bakkede op om oplægget, dog med 
bemærkning om, at det på dagen er vigtigt med tid til drøftelser og mulighed for justering 
i dagsordenen efter behov. 

Beslutning 
Fagudvalget vedtog oplæg til dagsorden dog med det forbehold, at den holdes åben og 
dynamisk. 

Næste skridt 
Sekretariatet arbejder videre med planlægning af internatet jf. fagudvalgets beslutning. 

9. ORIENTERING: AFTALEKOMPLEKSET FOR 2022 
MC orienterede om aftalekomplekset for 2022, hvor alle aftaler forsætter som i 2021, 
dog er det indført, at der ikke betales for ustartede lydbøger. Desuden øges abonne-
mentsdelen med nogle af Gyldendals bedste B/U-titler. Den samlede abonnementsbeta-
ling stiger til 34,6 mio. kr., og det skyldes til dels et øget forbrug og flere tiler, men i 
endnu højere grad, at transaktionsomkostningerne er faldet, og der således ikke opspares 
rabat hos Publizon, abonnementsbetalingen kan reduceres med som i foregående år. Fag-
udvalget tog orientering til efterretning. 

10. ORIENTERING: SAMARBEJDSPROJEKT MED DR 
MC orienterede om samarbejdsprojektet med DR samt bestyrelsens beslutning om, om 
at der udarbejdes en ansøgning til puljen i foråret. 

11.ORIENTERING: ÅRSREGNSKAB 2021 
SIV præsenterede årsregnskab for 2021 herunder mindre korrektion under forbrug i sekre-
tariatet, samt endeligt overskud, der er lidt højere end estimeret. Regnskabet skal om-
kring foreningens revision inden det præsenteres på generalforsamlingen. 
Fagudvalget tog orientering til efterretning. 
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12. NÆSTE MØDE OG EVT. 
-
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