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Bestyrelsesmøde – Referat 

23.1.2020 kl. 10-14.30 i Akademikerhuset 

 

Tilstede: Anne-Marie Schmidt, Helle Arendrup Mortensen, Margrethe Krogh Sørensen, 

Merete Riis, Susy Tastesen 

Afbud: Ellen Warrer Bertelsen, Annette Waterstradt 

Referent: Merete Riis 

 

Nr. Punkt Status Ansvar-

lig 

1. Godkendelse og 

opfølgning af re-

ferat 22.11.2019 

 

Se referat her: https://bf.dk/kalender-og-

netvaerk/faggrupper/seniorgruppen/referater 

Ingen kommentarer 

Alle 

2. Godkendelse af 

dagsorden.  

 

Dagsorden godkendt med en enkelt rettelse i 

punkt 5 

Alle 

3. 

 

Forårsprogram 

2020 
Kommentarer til indhold og proces. 

Vi har to arrangementer lige efter hinanden i det-

te forår. Vi søger så vidt muligt at undgå så tæt-

te placeringer for fremtiden. 

Programmet er (forhåbentlig) udsendt til med-

lemmerne, når vi holder bestyrelsesmøde. 

Der er noget ekspeditionstid hos BF med udsen-

delse af vores materialer. For fremtiden er vores 

interne deadlines 8 uger før første arrangement. 

Alle 

4.  Tur til Oslo i juni 

 
Der er allerede nu fin forhåndstilslutning til Oslo-

turen. AMS og ST går i gang med den nøjere 

planlægning. Deadline bliver sandsynligvis 

17.4.2020. 

AMS/ST 

5. Sensommertur 

2020 
Foreløbig annoncering er sendt ud sammen med 

forårsprogrammet 

AMS, EWB og MR arbejder videre med program 

for tur til Østskåne. 

EWB, 

MR, AMS 

 

6. Generalforsam-

ling 16.4.2020 

Indkaldelse er udsendt 

 

Udsendelse af endelig dagsorden senest 

19.3.2010. (skal indeholde: beretning, regnskab 

godkendt af bestyrelse og revisorer samt forslag 

til budget 2020) 

 

Forslag til vedtægtsændring: Indkaldelse af GF 

ændres fra 5 til 3 mdrs. varsel. Udsættes til GF 

2021 

 

HAM og AMS har set på lokaler på Gladsaxe bibli-

otek og har lagt et budget for generalforsamlin-

gen 

HAM, ST 

og AMS 

https://bf.dk/kalender-og-netvaerk/faggrupper/seniorgruppen/referater
https://bf.dk/kalender-og-netvaerk/faggrupper/seniorgruppen/referater
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Udkast til skrft. beretning.  

Udkastet blev nøje gennemgået. 

 

Gennemgang af tjekliste til GF.  

Tjeklisten blev gennemgået. 

 

7. Økonomi 
Afslag på forhøjet medlemstilskud 

Vi har modtaget svar fra BF om, at vores forslag 

til øget medlemstilskud ikke er imødekommet 

Ny tilskudsmodel fra BF fra 2020. Orientering om 

ændringerne.  

Se den nye tilskudsmodel på BF’s hjemmeside  

Ny tilskudsmodel og mail fra AW 

Den nye tilskudsmodel blev gennemgået. 

Driftsomkostninger ved MobilePay 

Der er nogle omkostninger i forbindelse med mo-

bilepay. De bliver sat på budgettet under de en-

kelte arrangementer. 

I øvrigt ser vores økonomi godt ud.  

Til næste møde skal vi se på, om vi skal struktu-

rere kommende års budget anderledes mht for-

års- og efterårsarrangementer og de udgifter, 

der er til de enkelte arrangementer. 

 

Alle 

8. Revision af Seni-

orgruppens del af 

BF’s hjemmeside 

 

Udsættes til næste bestyrelsesmøde 20. marts  
EWB/MR 

9. Bibliotekarer 

uden grænser 
Artikel i Perspektiv 

HAM har lavet et stort opsøgende arbejde for at 

finde bibliotekarer, der laver frivilligt arbejde in-

den for vores fagområde. Hun afventer nu hen-

vendelse fra Perspektiv. 

Seniorgruppen tilbyder at formidle henvendelser 

om frivilligt bibliotekararbejde via vores face-

bookgruppe fra organisationer mv, som ikke op-

fylder betingelserne for at selv at blive medlem 

af Seniorgruppens facebookgruppe. 

Vi kan også formidle kontakt om frivilligt bibliote-

kararbejde til medlemmer af Seniorgruppen pr. 

mail 

Bestyrelsen drøftede muligheden af et fagligt ar-

rangement med tilskud fra BF om, hvordan man 

starter frivilligt arbejde op. HAM laver udkast til 

HAM 

read:https://bf.dk/kalender-og-netvaerk/faggrupper/praktiske-oplysninger-for-bestyrelser-i-netvaerksgrupperne/praktiske-oplysninger-til-bestyrelsen/tilskudsmodeltilbibliotekarforbundetsfaggrupper
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oplæg 

10. Medlemsnyt her-

under Facebook 

gruppen 

 

Der kommer stadig flere indmeldelser til vores 

facebookgruppe. 

Vi har stadig enkelte medlemmer uden mail-

adresse, som vi opfordrer til at sende en mail-

adresse til ST susytastesen@hotmail.com 

ST 

11. Meddelelser 

 

 

 

 

 

Referat af Fællesmøde med BF’s faggrupper 

27.11./AW 

Jacob Andersen efterlyser ideer til fællesfagligt 

arrangement for faggrupperne. Der kom ikke no-

gen forslag på mødet. 

Medlemsmøde 10.12. i Kbh. vedr. nyt navn til 

BF/HAM 

HAM orienterede fra mødet. 

Ekstraordinær GF i Odense 25.1. 20 om samme 

emne. HAM deltager ikke 

Folkemøde på Bornholm 11.-14. juni. Se mail fra 

AW. 

BF tilbyder gratis fællestransport for bestyrel-

sesmedlemmer til Folkemødet. Der var ingen 

umiddelbar interesse for at deltage, da Folkemø-

det ligger meget tæt den planlagte tur til Oslo. 

Tilbud fra Hotel Christiansminde på dagstur til 

Fyn. Vi takker nej til forslaget. 

Alle 

12. Dokumenter på 

BF’s hjemmeside 

HAM foreslår PDF format til referater og andre 

dokumenter, der lægges på BF’s hjemmeside 

 

Tilsyneladende er de worddokumenter, vi har på 

hjemmesiden ved at blive konverteret til PDF fi-

ler. ST ser på, om der mangler nogle. 

ST 

13. Efterårsprogram 

Idébanken 2020 

Idébanken.  

 

Nye ideer (alle) 

  

Opdatering af idébanken med de nye ideer (EWB) 

til næste bestyrelsesmøde 20.marts, hvor vi fort-

sætter drøftelsen. 

Til næste møde luger vi ud i idebanken og sætter 

friske forslag på. 

AMS kontakter Jyllandsgruppen, men allerede nu 

satser man på Ny Malt i Ebeltoft i september 

2020. 

Alle  

EWB 

14. Mødedatoer Næste møde fredag 20.3.20 kl. 9.30-14 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 16.4. umiddel-

bart efter GF 
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Forslag til næste ordinære bestyrelsesmøde: 

torsdag den 28. maj 

 

 

15. Evt.  
 Intet 

 

  


