
Referat af Bita møde i Roskilde fredag d. 6.3. 2020 

Deltagere: Alle dvs. Bente, Berit, Charlotte, Lillan, Lissi, Ahmed, Ole 

Mødeleder :Lissi 

Referent: Lillan 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Regnskab- og revisor situationen 
4. Podcast til formidling af vores arbejde. Ahmad informerer om sine erfaringer  
5. Evt. forankring af det Nordiske biblioteksnetværk i BITA? Charlotte og Ahmad fremlægger idéen. 
6. FN's 17 verdensmål: Ahmad og Berit har skrevet videre på Ahmads udspil. Vi taler videre i Roskilde 
7. Evt. 

 

 

Efter en spændende rundvisning på Rockmuseet i Roskilde ”Ragnarock” ,  blev vi enige om at stramme 
tidsplanen op, så punkt 6 udgik og tages med på næste møde. 

 

Ad 1. Ok 

Ad 2. OK 

Ad. 3.  Regnskabet Kort:  Ny saldo på ca. 37.000 kr. 

Ole fortsætter som kasserer med akklamation. Bente foreslå at vi evt. kan se på andre løsningsmodeller 
mht. køb af hjælp, ligesom Kunstfaggruppen. 

Revisorsituationen er uændret. Vi har Martin Lundgård Leth som revisor, og leder stadig efter en revisor 
suppleant. 

Ad. 4.  Podcast 

Enighed om at vores Podcast skal være kontinuerlige, mindst 5-10 podcasts, skal have en rød tråd, have en 
vært som gør dem genkendelige, have en god lyd, vare 30 min ca. 

- Vi skal være skarpe på om vi har tid til det? 
- De nordiske kolleger kunne fortælle 
- Målgruppe? Hvem gør vi det for? 
- Se pr DR´s podcast ”Genstart” 

            Lillan omtalte spændende udsendelse på P1 om Biblioteksvæsenet i 100 år 

 https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2020-03-05 Interviewet med Nan Dahlkild 
kommer 57 min inde i programmet. 

 



Ad. 5 Se bilag udsendt af Ahmed og Charlotte 

            Ahmet og Charlotte fremlagde forslaget, som oprindelig er kommet fra KB /Vibeke og Inger 
Frydendahl fra Styrelsen. 

Det drejer sig rent praktisk om 2 nordiske netværksmøder om året med ca 60 deltagere og evt en 
opfølgningskonference. 

Herefter diskussion med bla. Følgende punkter: 

-En oplagt opgave for det Kongelige Bibliotek 

- Hvem er juridisk ansvarlig? 

- Hvem bliver juridisk ansøger til fonde? Har BITA Cvr nr? 

-Hvad er Kommisorium for det Nordiske netværk? 

- Skal arbejdspladsen kompensere for frikøb af arbejdskraft? 

- Har det været undersøgt om andre vil overtage? 

- en ny måde at være faggruppe på. 

 

Konklusion: BITA siger ok , hvis BF er juridisk ansvarlig ti fremtidige ansøgninger. 

Charlotte og Ahmad forberederet oplæg til BF´s forretningsudvalg 

 

 

Ad 6.  Verdensmål. Tages på dagsorden næste gang. 

7. Evt. 
Folkemødet på Bornholm er udsat til 2021 
Charlotte opfordrer til at vi sender flere nyheder til Facebook 
 

Næste møde 

Onsdag d. 2.6.2020 på Forsorgsmuseet i Svendborg 

Andre datoforslag :  6.5 eller 4.6 

Her skal vi have fokus på Podcasts . Besøg af Kommunikations medarbejdere eller professionel journalist. 

https://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet 

 

 

 

 



 

 

 


