
Referat af møde i fagudvalg for 

hjemmesider og apps  

DATO 10. august 2022 
TID Kl. 13.00 – 15.00 
STED MS Teams 
FAGUDVALG Bethine Gregersen (BG), Rebekka Kinimond Carlson (RKC), Lunde 

Ljungberg (LL), Michael Anker (MA), Steen Ammentorp (SA) 
SEKRETARIAT Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC) 
GÆSTER Maja Vestbirk 
AFBUD Per Kjær (PK) 

 

1. VELKOMMEN, INTRODUKTIONER OG PERSONALENYT 

LL bød velkommen til mødet og gennemgik dagsordenen. 

LL er ny formand, og SA er nyt medlem af fagudvalget frem til næste ordinære 

generalforsamling. 

MC er sekretær i fagudvalget, indtil Sidsel Stenbæk Andersen vender tilbage fra barsel 

medio 2023. GLB orienterede, at sekretariatet har fået et par opsigelser, der gør, at der 

rykkes lidt rundt på ressourcepersonerne i sekretariatet fsva. NEXT og Nyt 

børnebibliotek. Hertil er der foretaget yderligere indstationeringer, og der skal 

rekrutteres nye medarbejdere til sekretariatet. 

 

2. OPFØLGNING PÅ FYRAFTENSMØDET OM NEXT/BIBLIOTEKSFORMIDLING OG 

GENERELT OM FYRAFTENSMØDERS AFVIKLING 

LL orienterede, at fyraftensmøde om biblioteksformidling og NEXT 22. juni 2022 mod 

slutningen af mødet kom til at handle om DK5-visning i søgninger pga. medlems-

interesse i spørgedelen af mødet. LL lagde op til en diskussion i udvalget om, hvordan 

man sikrer information og kommunikation til medlemmerne og sikrer sig deres input, 

men samtidig sikrer en god afvikling af fyraftensmøder og hertil den konkrete DK5-

problemstilling som rejst af Københavns Biblioteker, og som har flere medlemmers 

interesse, 

Udvalget fandt: 



• At fyraftensmøder i deres nuværende form fungerer bedst som orientering, og at 

der mangler et forum for udveksling af viden og en reel mulighed for at bidrage 

• At der savnes et mellemled mellem foreningen/sekretariatet og de 100 

medlemmer 

• At en del bekymring fra medlemmernes side kan afhjælpes med tydeligere 

kommunikation om, hvor man er i processen, hvad der er til debat, og hvad der 

ligger fast – og hvorfor - i udviklingsspor som NEXT 

• At infrastrukturgruppen med fordel kunne inddrages mere proaktivt i 

problemstillingen i relation til, at projektet er bundet af beslutninger hos KOMBIT, 

selvom gruppen stadig er under opbygning 

• At der bør kommunikeres fra udvalget om DK5-problemstillingen jf. RKC’s 

bekymringsskrivelse til KOMBIT af 8. juli 2022 

Beslutning 

Udvalget besluttede, at LL drøfter fyraftensmøders afvikling med formanden for det 

andet fagudvalg og sekretæren for begge udvalg (MC), og at RKC og SA forfatter en 

meget kort position på DK5-problemstilingen på vegne af udvalget og sender til LL 

inden for tre dage. 

 

3. MØDEPLANLÆGNING INKL. FYRAFTENSMØDER 

Fagudvalgets juni ’22-møde blev aflyst pga. den tidligere formands afgang, og der er 

aftalt møde torsdag d. 24. november 2022. Der er ingen møder i kalenderen før dét. 

Der er fyraftensmøde 30. august 2022 om overgang til ny hjemmeside. Der er ligeledes 

planlagt fyraftensmøde i november endnu uden dato og emne. Sekretariatet har 

udsendt nyhed til medlemmerne, hvor nye emner til fyraftensmøder efterspørges. 

Beslutning 

Udvalget besluttede at afholde et fagudvalgsmøde imellem dette og mødet 24. 

november. Mødet forsøges sat til tre timers varighed og fysisk. MC doodler. 

Fyraftensmødet i november fastholdes, og det afventes, hvad der kommer ind af 

emneforslag fra medlemmerne, inden udvalget lægger sig fast på næste 

fagudvalgsmøde. 

 



4. KOMMENDE NEXT STYREGRUPPE-MØDE OG ORGANISERING AF STYREGRUPPEN 

LL orienterede, at der er styregruppe-møde i NEXT i uge 33, og lagde op til diskussion, 

om personsammenfaldet er for stort, da han både sidder i bestyrelse, er ny UHA-

formand og sidder i NEXT’s styregruppe. 

Beslutning 

Udvalget bad LL fortsætte i NEXT’s styregruppe. 

 

5. ISSUE TRACKER OG FEATURE FREEZE  

LL og MV orienterede, at fagudvalget tidligere har besluttet at lukke åbne issues i DDB 

CMS’s issue tracker pr. Q2 2022 pga. det kommende ny CMS, at der åbnes for en ny 

issue tracker ifm. Folkebibliotekernes CMS, og at det anbefales, at der ikke behandles 

ønsker om nye features i det kommende CMS det første halve år (feature freeze), fordi 

der er behov for tid til at vænne sig til et nyt system og til at fokusere på egentlige fejl.  

Beslutning 

Udvalget besluttede at indføre feature freeze i den ny issue tracker det første halve år, 

efter at hjemmesiden er gået live og bad sekretariatet om forslag til model til 

prioritering af issues i den ny Issue tracker. Medlemmerne skal informeres om 

beslutningen. Sekretariatet fremlægger et løsningsforslag på næste fagudvalgsmøde.  

 

6. BUDGETOPFØLGNING OG BUDGET 2023 INKL. UP-PROJEKTER 

MC orienterede om de UP-projekter med foreningens deltagelse, der fik tilsagn i foråret 

2022. Næste runde projektmidler fra SLKS bliver i efteråret, men bliver ikke en åben 

pulje, der kan søges. Næste projektkald til udviklingspuljen bliver følgelig foråret 2023. 

GLB orienterede om Budget 2022 og Budget 2023 for foreningen. Forventningen til 

budget 2023 er en stigning i medlemsbetalingen på både basispakke og 

hjemmesidepakke. For basispakken pga. nødvendig drift af recommenderen PAPPS og 

merudgift til biblioteks-appen. For hjemmesidepakken ligger ekstraudgifterne i 

dobbeltdrift ifm. Udrulningen af NEXT og et egentligt udviklingsbudget til NEXT. Samlet 

set ser det p.t. ud til en samlet pris på 3,45 kr./borger. 

 

7. EVT.   

MC orienterede, at fagudvalget får fuldmagt til bestyrelsen til skriftlig orientering inden 

næste møde, og at der vil blive arbejdet på en forretningsorden til fagudvalget også til 

næste møde. 


