
1. Valg af dirigent og referent - v. Jakob Heide Petersen, Københavns 

Biblioteker, som repræsentant for indkalderne 

Rie Bojer Kooistra, Københavns Biblioteker, blev valgt til dirigent ved akklamation. 

Mikkel Christoffersen, Københavns Biblioteker, blev valgt til referent ved akklamation. 

 
2. Præsentation af tankerne bag foreningen – v. Jakob Heide Petersen, 

Københavns biblioteker  

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning 

 

3. Vedtagelse af vedtægter herunder af foreningens navn – v. Jakob 

Lærkes, Gladsaxe Bibliotekerne, og Mikkel Christoffersen, Københavns 

Biblioteker  

Spørgsmål fra salen v. Erik Thorlund Jepsen, Vordingborg Bibliotekerne: ”Giver 

foreningsdannelsen problemer med leverandører og andre aftalepartnere jf. 

udbudspligt, når DDB-sekretariatet efter planen virksomhedsoverdrages?” 

 

Svar ved Christian Søndergaard Christensen, DDB: ”Der er grundlæggende to 

udbudsretlige aspekter for foreningen. For det første er spørgsmålet, hvorvidt 

medlemmernes aftaler (tilslutningsaftaler) med foreningen om levering af it-ydelser, 

digitale ressourcer, services mv. er udbudspligtige. Det er lagt til grund efter 

drøftelse med advokatfirmaet, som har bistået med foreningsdannelsen, at aftalerne 

mellem foreningen og medlemmerne er omfattet af den udvidede in house-regel i 

udbudsloven om ordregiveres fælles kontrol. Svaret på spørgsmålet er derfor, at 

aftalerne ikke er omfattet af udbudspligt. For det andet er spørgsmålet, hvorvidt 

foreningens aftaler med leverandører m.fl. er udbudspligtige. Dette er ikke blevet 

drøftet mere indgående, men udgangspunktet er ret sikkert, at indkøb af 

tjenesteydelser mv., som foreningen foretager hos leverandører m.fl. er 

udbudspligtige, idet foreningen formentlig må anses for et offentligretligt organ i 

henhold til udbudsloven. ” 

 

Generalforsamlingen valgte navnet ”Det Digitale Folkebibliotek.” 

 

Generalforsamlingen vedtog vedtægterne. 

 

REFERAT 
Stiftende generalforsamling i foreningen Det Digitale Folkebibliotek 

 

 

MØDEDATO 4. maj 2020 

TID Kl. 10:00-12:30 

STED Online vha. MS Teams 

MØDEDELTAGERE 105 repræsentanter for 78 kommuner samt 

Grønlands Landsbibliotek og Thorshavn bibliotek   



 

 

 

4. Valg til midlertidig bestyrelse – v. Mikkel Christoffersen, Københavns 

Biblioteker  

Generalforsamlingen valgte efter en præsentationsrække de syv øverste personer 

(stemmetal) til den midlertidige bestyrelse:1 

 

1. Marie Østergaard, Aarhus (57) 

2. Jakob Heide Petersen, København (53) 

3. May-Britt Diechmann, Stevns (51) 

4. Søren Mørk Petersen, Helsingør (46) 

5. Kirsten Boelt, Aalborg (44) 

6. Jakob Lærkes, Gladsaxe (43) 

7. Lars Bornæs, Silkeborg (37) 

8. Annette Wolgenhagen Godt, Allerød (36) 

9. Mia Sørup, Sorø (35) 

10. Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre (33) 

11. Stine Have, Hillerød (30) 

 

5. Valg til revisor – v. Rie Bojer Kooistra, Københavns Biblioteker  

Lars Kronow fra Deloitte blev valgt som foreningens revisor ved akklamation 

 

6. Afrunding og næste skridt – v. Rie Bojer Kooistra, Københavns Biblioteker  

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning 

 
1 https://www.mentimeter.com/s/5f887bcc9e810b9683039e5180ecb1da/00a77a9d0343  

https://www.mentimeter.com/s/5f887bcc9e810b9683039e5180ecb1da/00a77a9d0343

