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Program

lørdag den 10. november 2018

09.00 indskrivning til generalforsamlingen åbner

09.40 introduktion for førstegangsdeltagere             Kongressalen

10.00 generalforsamling 2018 åbnes              Kongressalen 
 Undervejs serveres frokost

14.00 Workshop                Scandia Salen 
 se frem : fremtiden for fag og forbund 
 Faciliteret af Lone Thellesen og Kenneth Agerholm 
 Undervejs serveres kaffe/te og kage

17.30 Pause 
 Indkvartering på hotellerne

19.30 middag, prisuddelinger og fest              Scandia Salen
 Uddeling af Døssingprisen samt Del Din Viden Prisen

søndag den 11. november 2018

09.00 se de mulige fremtider – samfundet ifølge Tor nørretranders           Kongressalen 
 Oplæg ved forfatteren Tor Nørretranders

10.30 generalforsamling 2018 genoptages             Kongressalen 
 Undervejs serveres frokost samt kaffe/te og kage

16.00 forventet afslutning af generalforsamling 2018

I forbindelse med BF’s generalforsamling vil der blive fotograferet.  
Billederne bruges til omtale af generalforsamlingen på BF’s forskellige platforme.  

Har du spørgsmål i den forbindelse, er du meget velkommen til at skrive til 
BF’s kommunikationschef Anette Lerche på email: al@bf.dk

Vi gør samtidig opmærksom på, at indlæg fra talerstolen filmes.  
Optagelserne bruges til dokumentation og bliver ikke offentliggjort.



Dagsorden
Punkt 1
Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen indstiller Henrik 
Oehlenschläger som dirigent  

Punkt 2
forelæggelse og godkendelse af 
forretningsorden
Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen
Se side 3

Punkt 3
forelæggelse og godkendelse af hovedbe-
styrelsens beretning for 2017 og 2018 
Se side 6 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 1”

Punkt 4
forelæggelse og godkendelse af aktions-
fondens beretning for 2016 og 2017
Se side 49 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 1”

Punkt 5
forelæggelse og godkendelse af forbundets 
regnskaber for 2016 og 2017
Se side 52 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 1”

Punkt 6
forelæggelse og godkendelse af aktions-
fondens regnskaber for 2016 og 2017
Se side 80 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 1”

Punkt 7
indkomne forslag 
Forslagene er fremsat af hovedbestyrelsen
Se side 4 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 2” 

Punkt 8
forelæggelse og godkendelse af forbundets 
Princip- og arbejdsprogram 2019-2021
Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen
Se side 20 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 2”

Punkt 9
forelæggelse og godkendelse af forbundets 
budget for 2019-2021
Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen
Se side 12 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 2”

Punkt 10
forelæggelse og godkendelse af aktions-
fondens budget for 2019-2021
Forslaget er fremsat af hovedbestyrelsen
Se side 17 i hæftet ”Bibliotekarforbundets 
Generalforsamling 2018 - Del 2”

Punkt 11
opstilling af kandidater til formands- 
og hovedbestyrelsesvalg

Punkt 12
Valg af statsautoriseret revisor
Hovedbestyrelsen indstiller Pricewaterhouse-
Coopers

Punkt 13
Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant

Punkt 14
afslutning
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Hovedbestyrelsens forslag 
til forretningsorden
1. Den af generalforsamlingen valgte 

dirigent er ansvarlig for forretnings-
ordenens overholdelse og har 
bemyndigelse til at afgøre opståede 
tvivlsspørgsmål.

2. Generalforsamlingen godkender dags-
ordenen, idet eventuelle forslag om 
ændringer til den meddelte dagsorden 
behandles og afgøres.

3. Under forhandlingerne kan dirigenten, 
formanden, hovedbestyrelsen eller 
mindst 20% af deltagerne forlange 
debatten afbrudt for en kortere periode 
for at drøfte de igangværende forhand-
linger.

4. Dirigenten udpeger ved mødets be-
gyndelse stemmeoptællere, som bistår 
dirigenten ved optælling. Optælling 
foretages kun, hvis det efter dirigentens 
skøn er nødvendigt. Afstemningerne 
foregår efter Bibliotekarforbundets 
vedtægter §8 og sker ved markering 
af stemmekort eller ved elektronisk 
afsteming.

5. Under behandlingen af indkomne for- 
slag, herunder forslag til ændring af 
vedtægter, forslag til budget og forslag 
til Princip- og arbejdsprogram kan der, 
hvis dirigenten skønner det nødven-
digt, formanden eller hovedbestyrel-
sen ønsker det, eller mindst 20% af 
deltagerne forlanger det, nedsættes 
et redaktionsudvalg til at udarbejde 
forslag til endelig vedtagelse. 
Redaktionsudvalget forelægger sit 
forslag ved punktets genoptagelse på 
dagsordenen.

6. Der må kun tales fra talerstolen. 
Generalforsamlingen kan, generelt 
eller under de enkelte punkter, vedtage 
en afkortning af taletiden. Generalfor-
samlingen kan vedtage afslutning af et 
dagsordenspunkt med de indtegnede 
talere, når en varslet frist for at melde 
sig som taler er udløbet. Forslagsstiller-
en og et hovedbestyrelsesmedlem kan 
dog, inden punktets endelige afslutning 
få ordet. Er et forslag kollektivt fremsat, 
kan én person tilhørende dette kollektiv 
udnytte denne ret, såfremt dirigenten 
ved forslagets stillelse er blevet over-
draget fortegnelse over de personer, 
som denne ret kan tilfalde.

7. Ordet gives til talerne i skriftlig indtegn-
et rækkefølge. Dirigenten skal dog, 
under den løbende talerække, give 
plads for: 
 
a) Korte bemærkninger - maksimalt 
 1 minut - til rettelse af fejl eller   
 misforståelser 
 
b) Ordet til forretningsordenen

8. Eventuelle ændringsforslag til stillede 
forslag skal afleveres skriftligt til 
dirigenten.

9. Der føres en kortfattet protokol over 
generalforsamlingens forhandlinger.

10. Mobiltelefoner skal holdes lukket eller 
være på lydløs.

11. Hele generalforsamlingen eller dele af 
generalforsamlingen optages på video 
og anvendes kun til intern dokumenta-
tion.
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se frem 
fremtiden for fag og forbund

lørdag den 10. november 2018 kl. 14.00 – 17.30 i scandia salen

BF står i de kommende år over for en række muligheder og udfordring-
er, der kalder på nogle strategiske valg. Hvilket BF skal vi skabe? Hvilke 
fremtidige behov bliver vigtige for jer som medlemmer? Hvad er det, der 
optager dig allermest i udviklingen af faget og forbundet?

Vi inviterer alle deltagere på generalforsamlingen til at deltage i en work-
shop, hvor vi skal arbejde med spørgsmål, der optager os. Hvor vi skal 
diskutere og arbejde med at generere idéer til BF’s udvikling og fremtid. 
Vi tager i workshoppen afsæt i, hvordan vores fag har udviklet sig, og hvad 
det betyder for fremtidens samfund og fremtidens BF.

Workshoppen bliver styret og faciliteret af lone Thellesen, tidligere direk-
tør for Dacapo Teatret, og Kenneth agerholm, organisationskonsulent, 
facilitator og jazzmusiker - begge co-founders af konsulentvirksomheden 
Now Is The Time.

se de mulige fremtider 
– samfundet ifølge Tor nørretranders

søndag den 11. november 2018 kl. 9.00 – 10.30 i Kongressalen

Vi prøver hele tiden at forestille os, hvad der kan ske. Vi oplever enhver situation 
ved at forestille os et spektrum af muligheder. Muligheder, som vi må vælge 
imellem. Men vi må så skelne: der er muligheder, vi kan forestille os. Og der er 
valg, vi kan træffe.

Vi har inviteret forfatteren Tor Nørretranders til at give sit 
bud på, hvordan vores samfund udvikler sig. I sit oplæg 
kommer han også ind på, hvordan kravene til vores kom-
petencer udvikler sig, og hvilke roller, BF’s medlemmer 
vil kunne spille fremadrettet.

Tor nørretranders er en af Danmarks dygtigste faglit-
terære og tværvidenskabelige formidlere med et stort 
forfatterskab bag sig, der primært beskæftiger sig med 
dét at være menneske. ”Mærk verden” fra 1991 blev hans 
store gennembrud. Senest har han i 2017 udgivet bogen 
”Se frem – fra opløsningstid til oplysningstid”.
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Prisuddelinger
Under festmiddagen lørdag aften uddeler Bf to priser:

Døssingprisen
Døssingprisen er Bibliotekarforbundets hæderspris, som bliver uddelt 
hvert andet år. Prisen på 25.000 kr. gives til enkeltpersoner og/eller 
grupper, som har ydet en påskønnelsesværdig indsats indenfor det 
kultur- eller bibliotekspolitiske område.

Thomas Døssing (1882-1947) var Danmarks første biblioteksdirektør 
og regnes som den egentlige skaber af det moderne danske 
folkebiblioteksvæsen.

Læs mere på bf.dk/doessing

ryst posen!
Hvor skal du sidde lørdag aften til festmiddagen i scandia salen?

Har du lyst til at møde nogle nye mennesker i festligt lag?

Vi giver dig muligheden for at ”ryste posen” og komme til at sidde sammen 
med nogle kolleger, du (måske) ikke kender i forvejen!

Så ”Ryst posen” og tag en billet til et af de reserverede borde til festmiddagen.

Du tager din billet til ”ryst posen”-bordet i forbindelse med indskrivningen 
til generalforsamlingen.

Del Din Viden Prisen
Hvilken artikel skal løbe med titlen som bedste Del Din Viden-artikel 
for 2017/2018? Otte artikler fra fagmagasinet Perspektivs brugerdrevne 
site er nomineret og med i opløbet. Prisen er på 5.000 kr.

Læs mere på bf.dk/deldinviden 
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Hvis du har lyst til at tweete eller dele på sociale medier 
før, under og efter generalforsamlingen, kan du bruge 
hashtag #bibliotekarforbundet

Pas på din elektronisk stemmeenhed! 
Ved indskrivningen får du udleveret en elektronisk stemmeenhed, som du 
skal have med dig både lørdag og søndag på generalforsamlingen for at 
kunne afgive din stemme. Når generalforsamlingen er slut søndag efter-
middag, skal stemmeenheden afleveres igen til BF ved udgangen af salen 
- ellers bliver BF faktureret for den bortkomne stemmeenhed.

find vej



Praktiske oplysninger
indskrivning
Du kan indskrive dig til generalforsamlingen 
fra kl. 9.00. Du indskriver dig, lige når du 
kommer ind i foyerområdet ved Kongres-
salen.

Ved indskrivningen får du udleveret en 
generalforsamlingsmappe, en elektronisk 
stemmeenhed og dit navneskilt.

Bagageopbevaring
Lørdag kan du stille din bagage i et bagage-
rum i nærheden af hotellets reception. Så 
er du tæt på din bagage, når workshoppen i 
Scandia Salen slutter om eftermiddagen.

Søndag morgen skal du tjekke ud af dit 
hotel, inden generalforsamlingen begynder. 
Søndag kan du stille din bagage i garde-
roben i underetagen ved Kongressalen.

introduktion for førstegangsdeltagere fin-
der sted fra kl. 9.40 bagerst i Kongressalen. 
Her præsenterer BF’s formand, Tine segel, 
hele tanken bag generalforsamlingen, hvad 
der skal besluttes og hvorfor.

rejserefusion for tillidsrepræsentanter
Rejseomkostninger for BF’s tillidsrepræ-
sentanter dækkes af BF (billigste offentlige 
transport – svarende til DSB Standard). 

Du kan hente en refusionsblanket ved 
indskrivningen til generalforsamlingen. Kun 
hvis du som TR ikke deltager, kan TR-sup-
pleanten i stedet få refunderet transportud-
giften.

mad og drikke
Når du lørdag ankommer til Radisson Blu 
Scandinavia i Aarhus, bliver der serveret 
kaffe/te og morgenbrød ved Kongressalen.

Frokosten lørdag får du i Foyerområdet lige 
uden for Kongressalen.

Til festmiddagen i Scandia Salen byder vi på 
ét glas hvidvin til forretten og ét glas rødvin 
til hovedretten. Hvad der derudover drikkes, 
er for egen regning.

om konferencestedet
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL 
Margrethepladsen 1 
8000 Aarhus 
Tlf. 8612 8665 
radissonblu.com/da/hotel-aarhus 

Hotellet ligger ca. 500 meter fra Aarhus 
centrum og banegården.

Selve generalforsamlingen finder sted i  
Kongressalen, som ligger i Scandinavian 
Congres Center i samme bygning som 
hotellet. 

Workshop samt festmiddag lørdag finder 
sted i scandia salen, som er en del af 
Radisson Blu Scandinavia Hotel.

indtjekning på dit hotel
Du kan få dit hotelværelse lørdag, når 
workshoppen er slut, ved at henvende dig i 
receptionen på det hotel, hvor du har fået 
et værelse. 

internetadgang
Der er trådløst internet overalt på  
konferencestedet.

Find netværket radisson_guest 
og accepter betingelserne (kode er ikke 
nødvendig).

Hvis du har spørgsmål
Du kan læse mere om generalforsamlingen 
på bf.dk/gf2018 eller kontakte os i 
foyerområdet ved Kongressalen, hvor du 
bliver indskrevet.
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