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Referat af bestyrelsesmøde i Det Digitale 
Folkebibliotek 6. september 2022 

DATO 6. september 2022 
TID Kl. 10.30 – 17.00 
STED DGI-byen 
BESTYRELSE Jakob Heide (JH), Marie Østergaard (MØ) Jens-Ole Winther (JOW), 

Søren Mørk Petersen (SMP) Lars Bornæs (LB), Kent Skov Andreasen 
(KSA), Anni Bagge Jensen (ABJ), Henriette Ritz Kyhlmann (HRK), 
Lunde Ljungberg (LL), Ann-Britt von Seelen (ABS), Maria Nielsen 
Westbrook 

SEKRETARIAT Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR, 
referent) 

  
GÆSTER Sara Maria Kohnagel (Sekretariatet, supplerende referent), Maja 

Vestbirk (Sekretariatet) og Morten Maegaard Astrup (Sekretariatet) 
  

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN  
JH bød velkommen og gennemgik dagens punkter 

 
2. SIDEN SIDST  

JH orienterede om ændringer i sekretariatet siden sidst. TPR deltog ikke i starten af dette 
punkt. 
 
Afsluttende orienterede JH om salget af Publizon til firmaet BookBites (der delvist 
sammenfaldende ejerkreds med virksomheden Redia, der leverer vores app-løsninger), 
som udvikler læsetræningsapps til skolerne. Der har allerede været flere møder mellem 
den nye direktør Lasse Nyrup og formandskabet, sekretariatschefen, samt 
indkøbsteamet. Foreningen er blevet forsikret om at tingene, i den nære fremtid, kører 
videre som tidligere. 
 
Der var enighed om at foreningen skriftligt skal bekendtgøre de forventninger man har til 
samarbejdsaftalen for 2023.  

3. NYT FRA FAGUDVALGENE 
 
JOW orienterede fra sidste møde i fagudvalget for eReolen og tekstlicenser.  
 
Fagudvalget har besluttet at der laves følgende fyraftensmøder:  
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- Tekstlicenser i efteråret 2022 
- eReolen betaling i januar 2023 
- eReolen formidling i foråret 2023 
 
LL orienterede fra udvalget for hjemmesider og apps 
- Fagudvalget har bedt om en klar prioritering af ønsker til NEXT 
- Fyraftensmøderne  

o Sammen med referatet fra det seneste møde i fagudvalget sender der et brev 
ud, som adresserer den diskussion, der opstod på et fyraftensmøde om 
biblioteksformidling. 

 
Der var enighed om at behovet for inddragelse skal håndteres, at det skal være tydeligt, 
hvor man henvender sig med spørgsmål efter et møde, samt hvilke beslutninger der bliver 
truffet undervejs (og hvornår man evt. bliver inddraget i det). 
 
GLB understregede, at der bliver samlet op på alle spørgsmål, der er stillet på 
fyraftensmøderne og at svarerne sendes ud til alle deltagere. 
 
JH foreslog at man i starten af hvert fyraftensmøde, har et slide med, som 
forventningsafstemmer mødets ramme og vilkår, samt hvor man kan henvende sig med 
efterfølgende spørgsmål. Det var der opbakning til.  
 
LL foreslog også at man benyttede Mentimeter-afstemninger under møderne, hvis man 
havde brug for at afmåle en stemning hos medlemmerne, omkring et givent emne. 
 
Forslagene tages med i det videre arbejde med fyraftensmøder. 

4. PRIORITERING AF OPGAVEPORTEFØLJE I SEKRETARIATET  
 
GLB orienterede om prioriteringerne af opgaveporteføljen i sekretariatet, herunder 
anbefalinger til løsninger. Bestyrelsen drøftede oplægget. 
 
Anbefalinger til ny organisering blev drøftet. 
 
GLB orienterede om de opgaver og opgaveområder, som foreningen evt. kan forsøge at 
flytte til andre, f.eks. KOMBIT eller lukke i foreningsregi. 
  
Der var enighed om, at foreningen skal arbejde mod, at der kun skal ydes juridisk støtte 
og rådgivning til medlemmerne, på de områder, der udvikles og drives i foreningen.  
 
Der var enighed om at foreningen skal i dialog med KOMBIT om driften af de løsninger, 
KOMBIT i dag er ansvarlig for at drifte og dem, det kunne være hensigtsmæssigt, at 
KOMBIT kunne drifte i fremtiden. JH forklarede, at man i den proces, skal lave en 
forventningsafstemning, for at sikre at det ikke bliver dyrere for foreningen. 
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LL anførte, at foreningen hvis den nedlægger områder, skal henvise medlemmerne til, 
hvor de så kan få hjælp. 
 
INDSTILLING  

- Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender prioriteringen   
 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte prioriteringen af de 4 store projekter, (1) et 
fokuseret digitalt bibliotekstilbud, (2) Det Digitale børnebibliotek, (3) NEXT og 
(4) udbud af foreningens apps samt fokus på driften af web-, app- og statistik-
løsningerne i foreningen.  

 
- drøfter og evt. anbefaler hvad foreningen skal prioritere  

og dermed nedprioritere på længere sigt.  
 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte at sekretariatet går videre med at 
afklare, hvilke opgaver og opgaveområder, der kan og bør nedlægges i forenings 
regi, herunder i givet fald, hvor bibliotekerne så kan få løftet opgaverne  
 

- drøfter og godkender nye ansættelser og godkender at der arbejdes videre med ny 
organisering  

 
Beslutning: Bestyrelsen drøftede og godkendte at der arbejdes videre med den 
nye organisering med en mere enstrenget ledelse i foreningen. En evt. 
godkendelse af de nye ansættelser blev skubbet til drøftelsen af 
budgetopfølgning og budget 2023. 

5. BUDGETOPFØLGNING 2022 OG BUDGET 2023  
 
GLB gennemgik budgettet og prognose for resten af 2022.  
 
Bestyrelsen drøftede prognosen og herunder foreningens opsparing. Der var enighed om, 
at det skal undersøges, hvordan det kan sikres, at foreningen sparer op til og løbende har 
en fornuftig opsparing, så man f.eks. kan håndtere år med stort behov for ekstern juridisk 
støtte, f.eks. som følge af flere samtidige udbud.  
 
 
 
Budgetopfølgning 1. halvår 2022 
 
INDSTILLING 
Det indstilles at bestyrelsen: 

- Tager budgetopfølgning for 1. halvår 2022 til efterretning  
- Godkender nye ansættelser i sekretariatet  
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Beslutning: Budgetopfølgningen blev godkendt, herunder økonomisk ramme til 
rekruttering af tre nye medarbejdere i sekretariat som erstatning for de opsigelser, der 
har været i løbet af sommeren. Bestyrelsen besluttede at evt. ikke disponerede midler 
i 2022 ikke skal øremærkes på nuværende tidspunkt, men fungere som opsparing i 
forhold til at kunne håndtere eventuelle nødvendige indsatser i resten af 2022.  

 
 
Forventninger til Budget 2023 
 
Bestyrelsen drøftede forventninger til budget 2023 for eReolen, Basispakken og 
hjemmesidepakken. Generelt lægges der i budgetterne op til en stigning i medlemmernes 
bidrag. Der var enighed om, at enhver udvidelse af et budget (udover den forventede 
lønregulering jf. KL’s service-PL) skal kunne forklares tydeligt til bestyrelsen og ikke 
mindst til foreningens medlemmer. 
 
INDSTILLING 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til budget for eReolen, basispakke og 
hjemmesidepakke m.v. for 2023 og godkender, at sekretariatet kan arbejde videre med 
budget 2023 indenfor en ramme, der er skitseret. 
 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede at anbefale den indstillede samlede ramme for 
budget 2023 til medlemmerne. Bestyrelsen besluttede endvidere, at medlemmerne skal 
have en grundig gennemgang af, hvorfor budget 2023 ser ud som det gør. Dette kommer 
til at ske på et fælles møde for alle medlemmer, som afholdes primo november 2022. 

 
7. STATUS PÅ PROJEKTER (MED DELTAGELSE AF SARA OG MAJA) 

 
 
NEXT 
 
GLB gennemgik status på NEXT med særlig fokus på de forsinkelser, der er indtruffet i 
projektet.  
 
MV uddybede årsagerne til forsinkelserne i NEXT og konsekvenserne for foreningen og 
dermed foreningens medlemmer. MV fortalte desuden at det er sekretariatets indtryk, at 
KOMBIT og DBC gør hvad de kan for at forhindre yderligere forsinkelser for projektet.  
 
Der var enighed om at foreningen skal blive bedre til at vise KOMBIT, hvilke konsekvenser 
det har for NEXT-projektet, når etablering af infrastruktur forsinkes. Der var endvidere 
enighed om, at foreningen skal invitere KL og KOMBIT til møder, hvor samarbejdet og 
afhængighederne kan drøftes og at disse møder kan kombineres med  en dialog om 
opgaver, der i fremtiden kan overføres til KOMBIT som drøftet under punkt 4 ovenfor.  
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INDSTILLING 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen om status på projektet til efterretning og 
at bestyrelsen følger styregruppen for NEXT’s anbefalinger om 

- at bestyrelsen forholder sig til drifts- og udviklingsbudget for Folkebibliotekernes 
CMS for 2023, da det er helt oplagt, at der på et nyt site vil være behov for en 
del justeringer (behandles under budget 2023).  

o  
Beslutning: Bestyrelsen anerkendte at der i 2023 er behov for dobbeltdrift og 
ekstraordinære justeringer det meste af året. Bestyrelsen godkendte under 
gennemgangen af budget 2023 rammen for dobbeltdrift og ekstraordinære 
justeringer i 2023. 

 
- at bestyrelsen tager en principiel drøftelse om modeller for samarbejde på tværs 

af alle foreningens opgaver.  
 
Drøftelsen blev af tidsmæssige årsager udsat. 
 
at bestyrelsen tager en principiel drøftelse af samarbejdet med KOMBIT på 
baggrund af seneste udmelding omkring tidsplan. (Sekretariatet udarbejder forud 
for drøftelsen på bestyrelsesmødet en konsekvensanalyse). 
 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at foreningen skal retter henvendelse til KL og 
KOMBIT med ønske om et møde, hvor fokus skal ligge på at styrke samarbejdet, 
herunder drøftelse af erfaringer høstet hidtil og drøftelse af fremtidig 
rollefordeling og opgaveløsning.  

 
 
Status på Det Digitale Børnebibliotek 
 
Af tidsmæssige årsager blev drøftelsen af dette punkt udsat.   
 
 

8. FOKUSERET TILBUD – OPLÆG FRA IS IT A BIRD OG IMPLEMENT 
 
Sune og Mathilde fra Is it a Bird/Implement gennemgik proces og tidsplan. 
 
I forhold til prioritering, skal medlemmerne kunne se, hvordan det økonomisk ser ud, hvis 
man vælger det ene frem for det andet. 
 
Foreningen skal begynde at kommunikere ud nu, så medlemmerne allerede nu gøres 
opmærksom på, at de skal møde op til en midtvejs-workshop, og hvad der vil blive 
drøftet på denne, så alle har muligheden for at se vigtigheden af, at man deltager på 
dagen.  
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Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der skal laves en kommunikationsplan for den 
samlede proces, herunder synliggøre hvordan og hvornår de involverede nettjenester 
inddrages i processen, samt indeholde et målrettet onboardingprogram til medlemmerne 
frem mod midtvejs-workshoppen, så medlemmerne har mulighed for at forberede sig på 
drøftelserne.  
 

9. FORENINGEN OG POLICY MAKING 
 
JOW orienterede om arbejdsgruppens tanker omkring et advisery board til foreningen 
 
Oplægget blev herefter drøftet.  
 
Beslutning: Der var generel opbakning til oplægget, men også enighed om at fokus skal 
indsnævres, da der stadigvæk er mange spørgsmål om det konkrete formål med og den 
konkrete gevinst ved et Advisery Board. Arbejdsgruppen fortsætter på baggrund af 
oplægget sit arbejde med KSA som nyt medlem. 
 

10. OPSAMLING OG EVT. UDESTÅENDER FRA DAGENS EMNER  
 
Punktet blev brugt til at samle op på udeståender fra de punkter, der er refereret ovenfor. 
De drøftelser, der fandt sted i opsamlingen er inkluderet i gennemgangen af de enkelte 
punkter ovenfor.  
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