
1 
 

Referat af møde i fagudvalg for hjemmesider og 
apps 

DATO 7. december 2022 
TID Kl. 13.00 – 16.00 
STED Teams 
FAGUDVALG 
 
 

Lunde ljungberg (LL), Per Kjær (PK), Michael Anker (MA), Betine 
Gregersen (BG), Rebecca Kinimond Carlsson (RKC), Steen Ammentorp 
(SA) 
 

SEKRETARIAT Mikkel Christoffersen (MC) 
  
  
  

1. Velkommen og dagsorden 
LL bød velkommen og orienterede om dagens punkter. Fagudvalget besluttede at flytte punkt 5 op som 
punkt 4, og at LL introducerer Trello som værktøj for fagudvalget under punkt 5. 
 
 

2. Referat fra sidste møde 
Fagudvalget udbad sig et par ændringer og godkendte herefter referatet. 
 
 

3. Siden sidst 
Fagudvalget diskuterede medlemsmødet d. 30/11 i Vejle. Fagudvalget var ikke uforbeholdent positive og 
ser gerne dels materiale udsendt god tid i forvejen, og generelt at processen ikke må forløbe langsommere 
end nu, men gerne hurtigere. 
 
 

4. Opdatering på repræsentation /BG & PK 
BG & PK præsenterede oplæg på folkebibliotekernes og foreningens repræsentation på hele BDI-området. 
Fagudvalget diskuterede en forholdsvis beskedne repræsentation fra foreningens side, og hvorvidt man 
præsenterer foreningen eller sin kommune. Fagudvalget diskuterede ligeledes egen og bestyrelsens og 
sekretariatets rolle, og hvorvidt det er på tide at evaluere foreningens virke og organisering. Fagudvalget 
erklærede sig enig i alle punkter i oplægget bortset fra, om man præsenterer foreningen eller egen 
kommune, hvor meninger måtte divergere. Dette af hensyn til det kommunale selvstyre. 
 

LL indstiller til bestyrelsen, at et punkt angående repræsentation tages op på næstkommende 
bestyrelsesmøde i det nye år. 
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5. Fremtidig proces for emner, der skal tages op i fagudvalget /MA 
MA fremlagde oplæg om, hvordan fagudvalget kan arbejde med de punkter, der tages op og 
behandles, og fagudvalget drøftede det. Der var enighed om, at fagudvalget bør tage teten på de 
områder, der ligger unders dets ressortområde, og at LL skal indstille til bestyrelsen, at der 
foretages et review af it-infrastrukturen. Hvis sekretariatet ikke kan stå for det, bør der indkaldes 
ekstern assistance. Overhovedet har fagudvalget en bekymring for ressourcesituationen særligt 
omkring snart kommende supportopgave ifm. NEXT. 
 
Fagudvalget besluttede ligeledes at indstille til bestyrelsen, at fagudvalget holder et to-dages 
seminar hurtigst muligt. LL er tovholder på faciliteringen (sted og hjælp til facilitering), MC spørges 
med som referent tillige med udvalgte sekretariatsansatte under relevante punkter. MC doodler, 
når detaljerne er kendte. 
 

6. Evt. og næste møde 
MC doodler. 


