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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 

Tid: Tirsdag den 22. juni 2021, kl. 10.00 – 17.15  
 med efterfølgende middag på Scandic Falkoner, Restaurant Green Room 

 
Deltagere:   Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen, Jacob 

Holm Krogsøe (pkt 1-8 samt 10), Jette Fugl, Julie Arndrup, Kristine Sofie 
Højen, Martin Schmidt-Nielsen (pkt. 1-8 samt 10), Nikoline Dohm Lauridsen 
(undtagen pkt. 4-6), Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg 
(medarbejderrepræsentant) 

   
Torben Jensen, Anders Grønbæk, Anette Lerche (pkt. 1-4), Tanja Bjørn 
(pkt. 1-5), Niels Bergmann (pkt. 10) og Gitte Holm (referent) 
 

 
Afbud: Rikke Blaabjerg 

 
 

Sted: Scandic Falkoner, Falkoner Allé 9, Frederiksberg 
 

Mødeleder: Tine Segel 

 
 

Ordstyrer: Daniel Ackey 
 

 
 

 
 1. Operates strategiske anbefalinger på baggrund af interessentanalysen  

 
 2. Godkendelse af Politiske Fokusområder  

 
 3. Mærkesager  

 
 4. Medlemsprognose år 2021 - 2026  

 
5. Budget 2022 - 2024  
 
6. Kontingent 2022 - 2024 

 
7. Mandat  

 
8. Aflønning af politisk valgte samt formandens rammer  

 
9. Forslag til vedtægtsændringer 

 
10. Evaluering af Fagligt Landsmøde Online 2021  

 
11. Godkendelse af overenskomstfornyelser DBC Digital A/S  

 

12. Afrapportering fra de politiske udvalg  
 

13. Evaluering af referatform  
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14. Orienteringspunkter  

 

14.1 Meddelelser 
 

 14.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 

 

14.3 Skriftlig beretning 2019 og 2020  

 

 14.4 Møde med de politiske revisorer  
 

14.5 Orientering fra sekretariatet  

15. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 8. juni 2021  

 
16. Eventuelt  

 
 

 
1. Operates strategiske anbefalinger på baggrund af interessentanalysen  
 

Tine Segle bød velkommen til Lasse Dam Valentin og Matilde Juul Jørgensen fra Operate, der 
herefter præsenterede sig selv. 
 
Lasse Dam Valentin orienterede om, at de på baggrund af Interessentanalysen, der pegede 
på styrkepositioner samt udfordringer for Forbundet, har udformet fire strategiske 
anbefalinger, der kan sætte retning på Forbundets arbejde som interesseorganisation. 
 
Styrkepositioner var: Faglig tyngde, Attraktiv samarbejdspartner samt Relevant aktør. 
Potentialer var: Et bredere medlemsblik og en positiv fremtid. Udfordringerne var: Fraværende 
på de store spørgsmål, Utilstrækkelig synlighed, Personbåret organisation samt Uklart image. 
 
De fire strategiske anbefalinger er på den baggrund: Skab et stærkere image, Udvælg 
mærkesager, Etabler en mindre sårbar organisering samt Brug samarbejdsevnerne i nye 
alliancer. 
 
Skab et stærkt image 
 
Visionen skal vække genklang hos interessenterne, og de skal kunne forstå, hvor KI er på vej 
hen. Overordnet ønsker Forbundet at være til stede på meget store samfundsdagsordener 
som Digitalisering, Demokrati og Kultur. Det er nødvendigt at lave en fokusering og et centrum 
mellem de tre dagsordener, hvor Forbundet med sin faglighed kan spille en fremtrædende 
rolle og være en relevant aktør. 
 
I forhold til mærkesager, skal der højst vælges to mærkesager. Mærkesagerne skal 
symbolisere og konkretisere KI’s position og befinde sit i snitfladen mellem de områder, der 
udgør Forbundets position – ellers er det ikke en mærkesag men et indsatsområde. 
 
Mærkesager skal være understøttet af kampagnekommunikation (push). Forbundet skal have 
en tydelig stemme i debatten. Andre aktiviteter kan formidles i nyhedsbreve, på hjemmeside 
etc. jf. eksempelvis Læselyst og Ensomhed. 
 
Tanja Bjørn spurgte, hvordan en mærkesag skal defineres. 
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Lasse Dam Valentin svarede, at det er et flagskibsprojekt. Eksempelvis har Trygfonden – ”Vi 
vil skabe tryghed” mange projekter, og vi kender dem særligt for de 5 baderåd.  
 
Det handler om at gå fra et abstrakt univers til noget konkret. P.t. er KI’s interessenter uklare 
på, hvor Forbundet er på vej hen. Der skal udarbejdes en kernefortælling og en 
kommunikationsstrategi. 
 
Tine Segel nævnte, at der politisk skal laves en strategisk prioritering af, hvad vi som Forbund 
skal være skarpe på og have fokus på samtidig med, at vi også varetager og indgår i andre 
dagsordener.  
 
Jacob Holm Krogsøe sagde, at det er en strategisk prioritering jf. interessenter og relationer. 
 
I forhold til aktiviteter sagde Lasse Dam Valentin, at det er afgørende med et vedvarende 
arbejde med positionen i forhold til at skabe og konsolidere et stærkt image. I forbindelse med 
at indtage positionen kan der i kommunikation eventuelt anvendes Linked-In i en smartere og 
mere målrettet kommunikation, hvor der sorteres i, hvem budskabet er relevant for. 
 
Ekspertstemmer kan være med til at bakke op, så det ikke kun er formanden, der udtaler sig 
og er synlig. 
 
Forbundet er anerkendt for samarbejdsevner – dette skal bruges til at positionere sig og blive 
mere problemløsende. 
 
Tine Segel spurgte, hvordan vi tager fat i det jf. timing. 
 
Lasse Dam Valentin svarede, at måden at indtage sin position på forudsætter, at KI er stærke 
på mærkesager og position. Der kunne eventuelt afholdes en konference om mærkesagen, 
hvor der er samlet aktører jf. eksterne interessenter og medlemmer. 
 
Tanja Bjørn sagde, at brug af interessenter er dynamisk i forhold til, hvem der er relevante jf. 
den pågældende mærkesag. Udfordringen er, hvordan man binder de nuværende 
medlemmers interesser sammen med kommende medlemmer. 
 
Lasse Dam Valentin nævnte, at det er vigtigt med faglig identitet. Definere hvilken faglighed, 
der bliver fremtidige medlemmers faglighed. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg spurgte, hvor konkret en mærkesag skal være, og Lasse Dam 
Valentin svarede, at den skal være helt konkret. 
 
Jette Fugl syntes ikke, at det var så diffust. Vi skal helt op i helikopterhøjde og se på vores 
medlemmer, og hvorfor de er medlemmer. De er en grundstamme jf. demokrati, digitalisering 
og kultur samt sikrer samfundsudvikling. 
 
Lasse Dam Valentin sagde, at man skal finde fællesmængden, og det kan være svært, da 
medlemmerne har et individuelt syn på det. 
 
Tine Segel nævnte, at mærkesager udvælges i forhold til samfund, interessenter og 
omverden. Mærkesager tager ikke udgangspunkt i medlemmerne, og det skal de nok 
udfordres på. 
 
Daniel Ackey mente, at KI skal have medlemmer fra andre sektorer end i dag. Vi skal ikke 
miste medlemsfokus men også nå ud til dem, der ikke ser KI som deres fagforening. 
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Lasse Dam Valentin sagde, at mærkesager ikke er medlemsrekruttering. Men man kan 
samarbejde med nye aktører i forhold til eksempelvis det private arbejdsmarked etc. De skal 
dog kunne se værdien i KI for at ville være med. 
 
Tine Segel syntes, at det i forhold til medlemmer vil være rigtig godt at få flere ekspertroller 
involveret internt. Vi skal huske de fire anbefalinger og se det som et hele. Det skal blive et 
redskab, som vi skal huske at have med og bruge. 
 
Tine Segel takkede Lasse Dam Valentin og Matilde Juul Jørgensen for deres deltagelse og 
oplæg. 

 

 
2. Godkendelse af Politiske Fokusområder  

 
Tanja Bjørn orienterede om, at hun i indstillingen havde skitseret processen omkring, at de 
politiske fokusområder i den Politiske Strategi blev drøftet på hovedbestyrelsesseminar i marts 
2021, hvorefter sekretariatet arbejdede videre med dem. Første udkast blev herefter 
behandlet på hovedbestyrelsesmøde den 19. maj, og de indkomne bemærkninger og 
prioriteringer af vi-vil pinde blev drøftet i forretningsudvalget den 8. juni. Tekstnære 
bemærkninger fra forretningsudvalget er blevet indarbejdet i det udkast, som var tiltænkt til 
godkendelse på dagens hovedbestyrelsesmøde. 
 
Der blev den 18. juni holdt workshop i sekretariatet, som medarbejderne syntes, at den 
Politiske Strategi var både visionær og realiserbar. Der var enkelte forslag til tekstjusteringer 
og fokus på, om privatansatte og ledige kan se sig selv i Strategien. Sekretariatet opfordrede 
til, at hovedbestyrelsen så på, om der er tilstrækkeligt fokus på studerende, ledige samt, at 
Forbundet også skal kunne tiltrække nye medlemmer. 
 
Jacob Holm Krogsøe syntes, at det var dækkende for studerende og ledige i Strategien. 
 
Jette Fugl mente, at både Strategien generelt og fokusområderne var rigtig godt beskrevet. 
 
Martin Schmidt-Nielsen var enig i, at fokusområdet var beskrevet rigtig godt men syntes dog, 
at forordet var for langt. 
 
Gitte Andersen syntes, at det var en afvejning med hensyn til forordet. Den Politiske Strategi 
beskriver som tidligere de enkelte fokusområder og vi-vil pinde. Sidstnævnte er der færre af 
denne gang end tidligere. 
 
Jette Fugl mente, at forordet repræsenterer det, vi står for. 
 
Tine Segel syntes, at forordet står stærkt og ikke skal gøres kortere. Medlemmerne skal 
kunne se sig selv i den Politiske Strategi uanset om de er studerende, ledige etc. De skal 
beskrives som medlemmer og ikke ud fra en status eller sektor. 
 
Martin Schmidt-Nielsen kunne godt godkende den Politiske Strategi. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen syntes både, at tekst og indhold var godt. Opfordrede dog til en 
gennemlæsning for eventuelt gentagelser. 
 
Tanja Bjørn vil se den Politiske Strategi igennem for eventuelle gentagelser.  
 
Tine Segel syntes, det var godt, at hovedbestyrelsen tog ejerskab til teksten. Man kan se 
elementer af grundfortællingen i Strategien, og at vi prøver at tale medlemmerne op. 
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Torben Jensen opsummerede, at hovedbestyrelsen indholdsmæssigt har tilkendegivet at den 
Politiske Strategi kan godkendes, og at Tanja Bjørn gives den redaktionelle frihed at sætte 
overskrifter på afsnit, så derfor mente Torben Jensen ikke, at det ville blive nødvendigt med 
en skriftlig høring i hovedbestyrelsen med mindre, der opstår tvivl jf. redaktionelle ændringer. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen var enig i Torben Jensen konklusion. Det fremlagte udkast til Politisk 
Strategi 2022 – 2024 blev godkendt, og med mindre der er større væsentlige ændringer, 
sendes den ikke i høring i hovedbestyrelsen. 

 

 
3. Mærkesager  

 
Torben Jensen orienterede om, at hovedbestyrelsen har besluttet, at Forbundet fremadrettet 
skal sætte særligt fokus på nogle få mærkesager. På hovedbestyrelsesmøde den 19. maj 
deltog Susanne Hegelund og Peter Mose fra Hegelund og Mose i forhold til at forstå og 
arbejde med begrebet mærkesager. På hovedbestyrelsesmøde i september skal 
hovedbestyrelsen have truffet beslutning om, hvilke mærkesager, der skal arbejdes videre 
med. 
 
I bilagsmaterialet til indstillingen var vedlagt oplæg fra Hegelund og Mose, der definerer, hvad 
der karakteriserer den gode mærkesag. I bilagsmaterialet fra Operate anbefales det, at finde 
mærkesager, der vedrører både demokrati, digitalisering og kultur. 
 
Torben Jensen bad hovedbestyrelsen komme med idéer og ræsonnere over retning jf. 
mærkesager. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at mærkesager skal have forbindelse til en fælles sag såsom 
”Sundhed for alle”. Vi skal slå på, at vores medlemmer er gode til at ”rydde op” og skabe 
kommunikation på tværs. 
 
Jacob Holm Krogsøe mente, at hovedbestyrelsen skulle overveje, hvad sekretariatet har brug 
for, for at kunne arbejde videre med det. Jacob Holm Krogsøe nævnte emner som kildekritik, 
undervisning, hjælp til at gøre skolegang bedre. 
 
Gitte Andersen syntes, at der skulle defineres en driver – hvad driver medlemmerne til at være 
medlem af Forbundet. Gitte Andersen nævnte fri og lige adgang for alle. 
 
Jette Fugl nævnte, at viden er en ressource i vores land, og det understøtte vi i vores virke. Vi 
styrker borgernes adgang til uddannelse/viden i forhold til, at bibliotekarer understøtter børn, 
voksne og studerende. Den forskel er der ikke andre der gør. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg foreslog Livslang læring for alle. Der er nem adgang til viden jf. 
Open Access etc. 
 
Anette Lerche foreslog, at hovedbestyrelsen diskuterede, hvilke problemstillinger 
interessenterne påpeger, som Forbundets medlemmer løser. 
 
Tine Segel tog udgangspunkt i Forbundets navn. Kultur og Information – hvad repræsenterer 
det. Kultur er kunst, litteratur, fællesskaber, demokrati, møde mellem mennesker etc. 
Information kan være svært for folk at navigere i, det kan vores medlemmer hjælpe med og 
løse. Viden er magt – demokrati – hvad er rejsen fra data til viden. Vi er i processer 
opmærksomme på etiske elementer etc. Sammenfald er dannelse – kulturel, digital dannelse. 
Social, økonomisk grøn dannelse. Sundhed. Kompetencerne flytter sig. Selvom vi skal 
koncentrere os om en eller to mærkesager udelukker det ikke en masse andet.  
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I 2015 udgav Forbundet ”Fra Google til Grundighed” – vi har et konkret samfundsproblem, 
som medlemmerne er med til at løse. Vi er en rød tråd i uddannelsessystemet og bidrager 
med ord, billeder, litteratur etc. og har et kritisk blik til medier. Omkring digitalisering skal vi 
markere, at det er kompetencer, som Forbundets medlemmer har. Data er viden, der er 
brugbar. 
 
Jacob Holm Krogsøe sagde, at der er en decentralisering i samfundet. Vi er i alle hjørner som 
bibliotekarer, og det skal tænkes ind i processen. 
 
Martin Schmidt-Nielsen mente, at hovedbestyrelsen i første omgang skal identificere 
samfundsproblematikker og så se på, hvad vi er i berøring med for at konkretisere det og 
arbejde med det. 
 
Daniel Ackey syntes, at der mangler nogen til at oversætte jf. ”Engineering” – oversætte og 
formidle i forståeligt sprog. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg mente ikke, at vi får alle med i samfundet i forhold til digitalisering, 
systemer etc. 
 
Kristine Sofie Højen nævnte Social Kapital. Der kan være en negativ arv eller stagnerende 
negativ arv der bevirker, at man ikke vælger at opsøge information. 
 
Jacob Holm Krogsøe sagde, at vi er enige om, at vi understøtter mange ting. Men vi mangler 
en proaktiv tilgang. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg sagde, at vi har et aldrende samfund. Der er flere ældre, og det 
ændrer demografien. 
 
Tine Segel nævnte at nogle af grundreglerne omkring digitalisering er effekt, konsekvens og 
brugerperspektiv. Det skal sættes ord på, hvad digital transformation er. Ønsker man en 
mestringskultur eller en præstationskultur. 
 
Gitte Andersen sagde, at man for år tilbage hørte, at det var lærerne, klubpædagogerne etc., 
der fik anerkendelse for, at de var årsag til, at man gennemførte sin uddannelse etc. 
 
Martin Schmidt-Nielsen nævnte informationsoverload/misinformation, social/kulturel ulighed 
og udfordring jf. forståelse af data, og hvordan de bruges. 
 
Daniel Ackey mente, at der fokuseres meget på børn og unge. Syntes også det handler om 
voksnes dannelse. 
 
Torben Jensen sagde, at Tine Segel i forbindelse med Folkemødet i 2018 modererede en 
debat under titlen ”Hvordan sikrer vi borgernes digitale tryghed”, hvor der blev sat fokus på, 
hvem der har ansvaret for vores digitale dannelse og sikkerhed på nettet. Arbejdstitlen på 
debatten var ”Bibliotekarer som del af det digitale forsvar”, og det kan eventuelt bruges i 
mærkesagssammenhæng jf. at være proaktive. 
 
Julie Arndrup nævnte, at det er vigtigt at holde fast i dannelse. Der skal ikke kun tales skole og 
uddannelse. I forhold til digitalisering kan man eksempelvis i Københavns kommune kun 
betale en biblioteksbøde online, hvilket er et problem for nogen. Alle beslutninger har 
konsekvenser jf. integration og social mobilitet. 
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Jette Fugl var inspireret af Trygfondens sikkerhedsfokus. I forhold til sikkerhed er der ingen, 
der ved, hvor vores data ender henne. Det er nødvendigt at forstå, hvad der sker, og hvordan 
vi sikrer os. Vi har tidligere haft kampagnen ”Sikker når du klikker”, som skulle hjælpe til sikker 
internetadfærd. 
 
(Billeder af plancher med temaer/emner fra diskussionen lægges i First Agenda) 
 
Konklusion: 
 
Det påtænkes, at have en facilitator til at deltage ved næste drøftelse i hovedbestyrelsen i 
forhold til at indsnævre temaer og emner og få formuleret mærkesagerne. 
 
 

4. Medlemsprognose år 2021 - 2026  
 

Sekretariatet har udarbejdet en medlemsprognose, der viser en mulig medlemsudvikling 6 år 
frem, såfremt den udvikling, der har været i de fire sidste år er uforandret i 2021 – 2026. 
Prognosen er alene baseret på en historisk udvikling med en negativ medlemsudvikling de 
sidste fire år. 
 
Torben Jensen nævnte, at formålet med udarbejdelsen af medlemsprognosen, som Helle 
Fridberg har lavet, er at have et internt redskab til at forudse udviklingen i 
kontingentindtægter. Den viden kan f.eks. bruges i forbindelse med udarbejdelse af budgetter. 
 
Helle Fridberg orienterede om, at medlemsudviklingen har kontingentmæssig og 
budgetmæssig betydning jf. aktiviteter og besparelser – og også i forhold til, hvordan vi ser 
Forbundets udvikling.  

 
Udviklingen viser et gennemsnitligt fald i det samlede medlemstal på 2,9% pr. år, og den 
udvikling er blevet fremskrevet i prognosen.  
 
Torben Jensen nævnte, at udviklingen ikke har været overraskende og ligger i tråd med vores 
antagelser, men p.t. er der desværre ikke en tendens på en positiv udvikling. 
 
Tine Segel syntes, at det er fint at vise generalforsamlingen medlemsprognosen i efteråret i 
forhold til særlige opmærksomhedspunkter. Der er stadig bibliotekarer på folkebibliotekerne, 
der ikke er medlem af Forbundet. Det er fint at have data, og at der bliver ryddet op i disse 
data jf. validitet. 
 
Torben Jensen sagde, at sekretariatet p.t. forsøger at indarbejde medlemmernes alder i 
prognosen for derved at kunne sige noget om, hvor mange medlemmer, vi forventer, vil 
forlade forbundet grundet alder. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og sekretariatet arbejder videre med 
medlemsdata. 

 
 

 5. Budget 2022 - 2024  
 

Torben Jensen orienterede om, at hovedbestyrelsen på sit seneste møde fik forelagt 
budgettet til 1. behandling, og hovedbestyrelsen besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt 
budget, hvor der blev taget hensyn til forventet digitalisering af aktiviteter samt indarbejdet 
forslag til besparelser for at minimere underskuddet. 
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Forretningsudvalget har på møde den 8. juni behandlet det nye budget og indstillede det til 
godkendelse i hovedbestyrelsen. 
 
I forhold til det administrative samarbejde har DM meddelt, at der pr. 1. juli 2021 pålægges 
moms på deres ydelser til Forbundet grundet nye momsregler, hvilket er blevet indarbejdet i 
budgettet. 
 
Der er foretaget større beskæringer på poster omkring bl.a. Generalforsamling og Fagligt 
Landsmøde, da de påtænkes afholdt digitalt. Ligeledes påtænkes flere TR aktiviteter at kunne 
afholdes digitalt. Fra 2023 påtænkes omkostninger til produktion af Perspektiv reduceret med 
25% i forhold til antal magasiner. Bladets kvalitet og indhold bevares, men der skal ses på 
muligheder for mere online information på hjemmesiden i forhold til aktualitet. 
 
Resultatet for det samlede budget for 2022 – 2024 viser et underskud på 10.061.153 kr. uden 
en kontingentstigning og et underskud på 7.661.153 med en 2% kontingentstigning pr. år. 
 
Mellem generalforsamlingerne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed og kan træffe de 
beslutninger, som de mener, er vigtige jf. budgetrevision hvert år i december måned.  
 
Tine Segel havde været lidt i tvivl omkring afvikling af online arrangementer men syntes, at 
hovedbestyrelsen på generalforsamlingen skal fremlægge det forelagte budget, der er 
tilpasset digitalisering af aktiviteter samt besparelser på øvrige poster. Vi skal som 
hovedbestyrelse kunne forsvare det på generalforsamlingen og kan løbende evaluere det jf. 
budgetrevision. 
 
Jacob Holm Krogsøe var enig. Det er et godt signal på generalforsamlingen. 
 
Daniel Ackey var enig men satte spørgsmålstegn ved både at digitalisere Generalforsamling 
og Fagligt Landsmøde, hvor der forholdsvis er få deltagere ud af den samlede medlemsskare. 
Fagmagasinet Perspektiv når eksempelvis ud til alle medlemmerne. 
 
Jette Fugl sagde, at vi skal sikre os, at der arbejdes med at mødes i det faglige rum – det er 
vigtigt. I forhold til TR-området er der behov for at se på uddannelsen og det digitale 
samarbejde, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke mødes. Der skal tages stilling til, 
hvornår det er væsentligt, at sekretariatsmedarbejdere deltager i fysiske møder, og hvornår 
tillidsrepræsentanterne selv kan mødes og tales sammen. Hjemmesiden skal være et mere 
kommunikativt værktøj for medlemmerne. 
 
Gitte Andersen sagde, at der i det forelagte budget, er revideret mange poster, der også kan 
drøftes på generalforsamlingen i forhold til prioritering. 
 
Torben Jensen orienterede om, at der i udsendelsen af dagsordensmaterialet ved en fejl ikke 
var medsendt budget for Aktionsfonden og spurgte hovedbestyrelsen, om det kunne 
behandles alligevel, eller om der var brug for en skriftlig høring. 
 
Hovedbestyrelsen var enige om, at Aktionsfondens budget godt kunne behandles alligevel. 
Torben Jensen viste herefter Aktionsfondens budget på storskærm. 
 
Torben Jensen nævnte, at Aktionsfondens indtægter bl.a. udgøres af udlejning af Lindevangs 
Allé 2 til DM. Der er igen i 2022 – 2024 budgetteret med at overføre 1.170.000 kr. til KI’s drift. 
Resultatet viser et overskud i alle tre år. 
 
(Budget for Aktionsfonden er efterfølgende lagt i First Agenda). 
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte det fremlagte budget for Forbundet. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte budgettet for Aktionsfonden. 
 

 
6. Kontingent 2022 - 2024  
 

Torben Jensen orienterede om, at det på hovedbestyrelsesmøde den 19. maj blev drøftet, 
hvorvidt kontingentet skal fastfryses eller reguleres i den kommende general-
forsamlingsperiode og aftalt, at det skulle drøftes igen på dagens møde. 
 
På generalforsamlingen i 2018 blev det vedtaget at regulere kontingentet med 2% årligt i 
perioden 2019 – 2021, og i indtægter har det svaret til omkring 400.000 kr. årligt. 
 
Forretningsudvalget behandlede også punktet på møde den 8. juni og drøftede fordele og 
ulemper ved en kontingentregulering. 
 
Tine Segel syntes, at hovedbestyrelsen skulle indstille en kontingentregulering på 2% på 
baggrund af budget og medlemsprognose. En regulering kan både forklares og forsvares. 
 
Jette Fugl var enig. Vi ønsker at omlægge omkostninger jf. budgettet. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg spurgte, om kontingentreguleringen kunne være lavere end 2%. 
 
Jacob Holm Krogsøe syntes personligt ikke, at kontingentet skulle reguleres, men som 
hovedbestyrelsesmedlem kunne han godt se fornuften i en 2% regulering jf. budgettet. 
 
Tine Segel nævnte, at hovedbestyrelsen skal drøfte, hvordan reguleringen skal fremlægges 
på generalforsamlingen. Vi er som hovedbestyrelsesmedlemmer også ansvarlige overfor 
forretningen. 
 
Jette Fugl sagde, at kontingentet har været fastfrosset i perioden 2011 – 2018. En 2% 
kontingentregulering følger den generelle prisudvikling. 
 
Sarah Hvidberg syntes, at der var modargumenter såsom, at vi budgetmæssigt planlægger 
flere online arrangementer, og at overenskomstresultaterne har været ringe for vores 
medlemmer. 
 
Jette Fugl mente, at der eksempelvis ved de større arrangementer som generalforsamling og 
Fagligt Landsmøde vil kunne være flere deltagere, hvis det holdes digitalt, så det er ikke 
nødvendigvis en forringelse. 
 
Gitte Andersen var enig med Jacob Holm Krogsøe. Vi skal argumenter for, hvorfor vi er nødt 
til at regulere kontingentet også i forhold til rekruttering. P.t. ved vi ikke, om de politiske tiltag 
vil medføre flere medlemmer. 
 
Jacob Holm Krogsøe troede dog på, at de politiske tiltage ville medføre flere medlemmer. 
 
Jette Fugl mente ikke, at der var et bedre momentum. Der er brug for, at vi holder virtuelle 
arrangementer, som kan få flere deltagere og tænke alle medlemmer ind. 
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at indstille en kontingentregulering på 2% til Generalforsamling 
2021. 

 
 
7. Mandat  

 
Hovedbestyrelsen havde på møde den 19. maj en drøftelse af de udfordringer, der kan være i 
forhold til at indhente HB-mandat, når der eksempelvis har skullet svares på høringer i 
forbindelse med Corona og genåbning. 
 
Det generelle indtryk på baggrund af drøftelsen var, at der er forståelse for og opbakning til 
den linje, der lægges fra sekretariatets og formandens side, men det blev også klart, at der er 
forskellige behov i hovedbestyrelsen for at have mulighed for at komme med input, som kan 
være med til at kvalificere de beslutninger, der under tidspres træffes af sekretariatet og 
formanden. 
 
Torben Jensen sagde, at punktet var dagsordenssat igen for at få en gensidig forståelse i 
forhold til høringer og input til disse, da punktet ikke blev helt færdigbehandlet på sidste 
hovedbestyrelsesmøde. 
 
Torben Jensen nævnte, at der er tradition for at lave en grundig introduktion, når en ny 
hovedbestyrelse træder i funktion, og Tine Segel, Anders Grønbæk og Torben Jensen har 
haft talt om, at der i forbindelse med ny hovedbestyrelse efter generalforsamlingen i efteråret 
fremadrettet også skal tales om mandat, samarbejde og kommunikation mellem 
hovedbestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat samt proces omkring høringer.  
 
Torben Jensen sagde, at der er forskel på at blive hørt som formelt hovedbestyrelsesmedlem 
og på at give input til formanden som medarbejder. Som det blev drøftet på sidste 
hovedbestyrelsesmøde har der i forbindelse med Corona og genåbning ofte været meget 
korte tidsfrister på høringssvar, og det har derfor været en afvejning af, om det tidsmæssigt 
har været muligt at sende et høringsforslag til hovedbestyrelsen og få tilbagemelding fra alle i 
forhold til at være en beslutningsdygtig hovedbestyrelse, der giver et samlet mandat.  
 
Det har været brugbart, at hovedbestyrelsesmedlemmerne har orienteret formanden, Anette 
Lerche eller Torben Jensen om, hvad der sker på deres arbejdsplads, men i forhold til 
høringer er det en grundforudsætning, at alle hovedbestyrelsesmedlemmerne har mulighed 
for at se og besvare høringer. 
 
Jette Fugl syntes, at emnet generelt var vigtigt at tage op og syntes, at det løbende skal 
italesættes. 
 
Gitte Andersen nævnte, at vi også fremadrettet kommer til at arbejde på den måde som 
hovedbestyrelse og formand. Der er en tidsfaktor ved høringer, og formanden afgør, om der 
er brug for tilbagemelding fra alle hovedbestyrelsesmedlemmerne, og det er godt at behandle 
emnet i løbet af perioden. 
 
Daniel Ackey sagde, at der på sidste hovedbestyrelsesmøde blev talt om, at det kunne være 
nok, at blot nogen af hovedbestyrelsesmedlemmerne nåede at give tilbagemelding på en 
høring. Dette var Daniel Ackey ikke enig i. Hvis det handler om en høring, er det vigtigt, at 
hele hovedbestyrelsen har mulighed for at deltage. 
 
 
Martin Schmidt-Nielsen syntes, at det var vigtigt at have mulighed for at komme med input. 
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Tine Segel var enig i, at det skal være tydeligt, hvis det handler om en høring. Det handler om 
vores rolle som formand og hovedbestyrelse - hvilken kasket man tager på. Man har som 
formand brug for at kunne træffe beslutning, og Tine Segel nævnte, at der kan være tilfælde, 
hvor der ikke er tale om en høring med blot informationsudveksling. Hvis det eksempelvis 
drejer sig om noget på børneområdet kontakter Tine Segel Julie Arndrup og involverer ikke 
hele hovedbestyrelsen. I forhold til Corona har vi fulgt retningslinjerne og vægtet 
medarbejdernes tryghed og sikkerhed højest. Da lønsikring var på dagsordenen i 
Akademikernes A-kasse blev det behandlet i hovedbestyrelsen først, så formanden kendte sit 
mandat. Tine Segel ville som formand altid gerne have input og kunne trække på nogle 
ekspertroller. Det er vigtigt, at der er opbakning til beslutninger. 
 
Jette Fugl mente, at der er vigtigt at sende mails jf. input og ikke kun gøre brug af information 
via hovedbestyrelsens Facebook gruppe. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede at arbejde videre med emnet og eventuelt med cases, der 
tydeliggør, hvilken rolle man har som hovedbestyrelsesmedlem samt forskellen mellem 
høringer og input. Emnet tages op i forbindelse med onboarding af den nye hovedbestyrelse. 
 

 
8. Aflønning af politisk valgte samt formandens rammer  

 
Torben Jensen orienterede om, at forretningsudvalget flere gange har drøftet formandens 
vederlag og øvrige rammer for formandens hverv, og det har vist sig, at vederlaget for 
Forbundets formand ligger væsentligt under gennemsnitsvederlaget for en række formænd i 
sammenlignelige organisationer.  
 
På den baggrund indstiller forretningsudvalget, at der sker en ændring i forhold til, at 
formandens vederlag for nuværende følger lønniveauet for bibliotekschefer, men fremover bør 
være på niveau med gennemsnitsvederlaget for formænd i sammenlignelige organisationer, 
hvilket vil betyde et løft på ca. 100.000 kr. om året. Desuden bør det årlige vederlagsniveau 
reguleres med udgangspunkt i resultatet af aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. 
 
Forretningsudvalget indstiller også til, at der udbetales et engangsvederlag på differencen 
mellem nuværende honorar og gennemsnitshonoraret for formænd i sammenlignelige 
organisationer med begrundelse i, at formandens honorar allerede burde være hævet, men 
ikke er blevet det, da man afventer generalforsamlingen i efteråret 2021. 
 
Forretningsudvalget indstiller ligeledes, at generalforsamlingen fremover skal tage stilling til 
aflønning af politiske valgte som fast punkt på dagsordenen, hvilket arbejdsgruppen omkring 
vedtægtsændringsforslag har udarbejdet forslag til. 
 
Endelig indstiller forretningsudvalget, at rammerne for formandens virke – Formandscirkulæret 
– bør moderniseres og forenkles, således at det afspejler, at formanden netop ikke er ansat 
eller underlagt instruktionsbeføjelser. 
 
Forbundets advokat, Henrik Oehlenschlæger, har gennemgået formandscirkulæret, og han 
har netop pointeret, at formanden er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen, og det er 
op til formanden selv, hvordan han/hun ønsker at varetage sit hverv, og anbefalede at der 
reguleres så lidt som muligt i et formandscirkulære. Der er på den baggrund derfor udarbejdet 
udkast til et nyt formandscirkulære, der kun beskriver opgavevaretagelse, vederlag, 
fratrædelsesbestemmelser samt orlov. 
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Daniel Ackey sagde, at det handler om at give formanden det vederlagsløft, som formanden 
burde have haft for længe siden også i forhold til honorering af formænd i andre 
organisationer. 
 
Jette Fugl mente, at den siddende formand skal indfri nogle forventninger fra både politikere 
og medlemmer og dermed skal honoreres på lige vilkår som andre formænd i 
sammenlignelige organisationer og ikke i forhold til bibliotekschefers lønniveau, hvilket ikke er 
sammenligneligt. Vi skal ikke være lønførende, men vi skal honorere på et ligeligt niveau. 
 
Andreas Damsbo Brix var enig med Jette Fugl men syntes, at der manglede noget om 
pension og barn syg i cirkulæret. 
 
Torben Jensen sagde, at pensionsprocenten vedtages på generalforsamlingen og pointerede, 
at der også er andre forhold, der ikke er beskrevet i formandscirkulæret. Formanden 
disponerer selv sin tid og kan tage den frihed, der er behov for. 
 
Torben Jensen nævnte, at der i det nuværende formandscirkulære kun er beskrevet 
fratrædelsesregler ved ufrivillig fratrædelse. I udkastet til det nye formandscirkulære er der 
tilføjet fratrædelsesregler ved frivillig fratrædelse, så der ved fratrædelse – uanset om den er 
frivillig eller ej – udbetales et eftervederlag. 
 
Helle Fridberg nævnte, at det i det nuværende formandscirkulære er angivet, at der maksimalt 
udbetales vederlag i 6 måneder ved ufrivillig fratrædelse. I udkastet til det nye 
formandscirkulære udbetales der vederlag i maksimalt 12 måneder. 
 
Torben Jensen bekræftede dette og tilføjede, at der i det nuværende formandscirkulære er 
udregnet pr. år og i udkastet til det nye cirkulære er det udregnet jf. antal valgperioder. Der 
modregnes ved anden beskæftigelse. 
 
Konklusion: 
 
Næstformand, Daniel Ackey, konkluderede, at hovedbestyrelen enstemmigt indstiller til 
generalforsamlingen, at formandens vederlag fastsættes som et gennemsnit af en række 
sammenlignelige organisationer, at det årlige vederlagsniveau tager udgangspunkt i resultatet 
af aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, at der udbetales et engangsvederlag på 
differencen mellem det nuværende honorar og gennemsnitshonoraret for formænd i 
sammenlignelige organisationer, og lade generalforsamlingen behandle honorar for politisk 
valgte hvert tredje år. Desuden besluttede hovedbestyrelsen at  forenkle det nuværende 
formandscirkulære jf. udkast til nyt formandscirkulære. 
 

 
9 Forslag til vedtægtsændringer  

 

Anders Grønbæk orienterede om, at hovedbestyrelsen på sit møde den 10. februar 2021 
nedsatte en arbejdsgruppe med henblik på at forberede eventuelle forslag til ændringer af 
Forbundets vedtæger forud for generalforsamlingen i efteråret.  

 
Arbejdsgruppen består af Daniel Ackey, Gitte Andersen, Andreas Damsbo Brix. Tine Segel 
har fulgt arbejdet. Fra sekretariatet har Torben Jensen og Anders Grøbæk deltaget. 
 
Vedtægtsarbejdsgruppen fremlagte fire forslag til ændringer og præciseringer af Forbundets 
vedtægter, som hovedbestyrelsen skulle drøfte og godkende til fremlæggelse på 
generalforsamlingen. 
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Nuværende tekst: 
 
§3 Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages: 
 
a. Bibliotekarer, der ikke udfører eller står til rådighed for udførelse af bibliotekarisk arbejde i 
Danmark. 
 
Forslag: 

 
 §3 Stk. 2 a ændres til: 

 
Som passive medlemmer kan optages: 
 
a. Personer der er berettiget til aktivt medlemskab, men ikke udfører eller står til rådighed for 
udførelse af arbejde der falder indenfor medlemmernes naturlige beskæftigelsesområde i 
Danmark. 
 
Bemærkninger: 
 
Baggrunden for forslaget er at forbundet i dag optager andre end bibliotekarer som 
medlemmer. 
 
Nuværende tekst: 
 
§8 Stk. 4 Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved 
afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.  
Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen 
tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning.  
Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal sendes til urafstemning, skal fremsættes 
senest ved afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Ved urafstemningen skal forslaget for 
at blive vedtaget opnå 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmers stemmer. 
 
Forslag: 
 
§ 8 Stk. 4 ændres til: 

 
§8 Stk. 4 Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved 
afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.  
Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen 
tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning.  
Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal sendes til urafstemning, skal fremsættes 
senest ved afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Urafstemning om forslag til 
vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal. 

 
 Bemærkninger: 
 

Baggrunden for forslaget er at skabe parallelitet mellem de bestemmelser der gælder i 
forbindelse med forbundets opløsning (§22)og de bestemmelser der gælder ved ændringer af 
forbundets vedtægter således at der er proportionalitet. 
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Nuværende tekst: 
 

§8 Stk. 10. Dagsordenen skal indeholde: 
1. Valg af dirigent og assisterende dirigent. 
2. Godkendelse af forretningsorden. 
3. Forelæggelse og godkendelse af beretning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af beretning for Aktionsfonden. 
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for Aktionsfonden. 
7. Indkomne forslag. 
8. Forelæggelse og godkendelse af forbundets Princip- og Arbejdsprogram. 
9. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget. 
10. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget. 
11. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg. 
12. Valg af statsautoriseret revisor. 
13. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant. 

 
 Forslag: 
 

§ 8 Stk. 10 ændres til: 
1. Valg af ……………………….. 
 
9. Fastsættelse af vederlag for politisk valgte 
 
Nummerereingen af de efterfølgende punkter tilrettes i konsekvens her af således: 
 
10. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget. 
11. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget. 
12. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg. 
13. Valg af statsautoriseret revisor. 
14. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant. 

 
 Bemærkninger: 
 

 Hensigten er at formalisere generalforsamlingens stillingtagen til vederlag for varetagelse af 
hverv som politisk valgt i forbundet. 
 
Nuværende tekst: 
 
§ 12 Stk. 7. De kandidater til hovedbestyrelsen, der ikke opnår valg, er suppleanter i den 
rækkefølge stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de politiske revisorer 
lodtrækning. Får et hovedbestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten for 
resten af valgperioden. 
 
Forslag: 
 
§ 12 Stk. 7. De kandidater til hovedbestyrelsen, der ikke opnår valg, er suppleanter i den 
rækkefølge stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de politiske revisorer 
lodtrækning. Får et hovedbestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten for 
resten af valgperioden. Tilsvarende gælder for valg til pladsen som studenterrepræsentant. 
 
Bemærkninger: 
 
Hensigten er at tydeliggøre at der også i tilfælde af studenterrepræsentantens varige 
udtræden af hovedbestyrelsen kan ske ind supplering af en suppleant. 
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte vedtægtsarbejdsgruppens fire forslag til ændringer af 
Forbundets vedtægter med henblik på fremsættelse og behandling på generalforsamlingen 
den 30. oktober 2021. 
 

 
10. Evaluering af Fagligt Landsmøde Online 2021  

 
Torben Jensen indledte med at orientere om, at hovedbestyrelsen på dagens møde skulle 
evaluere og reflektere over, hvordan afholdelsen af Fagligt Landsmøde var forløbet online, 
hvordan udbyttet have været, og om der er noget af det, der kom frem på landsmødet, der 
kalder på en opfølgning. Sekretariat har ikke nået endnu at vurdere, hvilke muligheder den 
nye teknik fremover vil give, så dette vil blive diskuteret på et senere tidspunkt. 
 
Niels deltog under punktet og orienterede om, at selvom Fagligt Landsmøde blev afholdt 
online over tre dage, var det sammenlagt tidsmæssigt det samme, som vi plejer over to dage. 
Konferenceplatformen Brella var simpel og brugervenlig og gav mulighed for at deltagerne 
foruden at høre oplæg kunne netværke online 1-til-1 ved at invitere hinanden og lave break-
out rooms.  
 
Der var 254 tilmeldte (plus omkring 6 eksterne gæster) til landsmødet. 236 deltagere 
oprettede en konferenceprofil på Brella ,og 166  sagde ja til at deltage i netværk og markerede 
interesseområder. Der var 32 meeting requests, hvoraf 25 accepterede samt 58 
chatmessages. Oplæg er lagt på hjemmesiden. 
 
Ambitionen var at simulere følelsen af at være til en konference. Der var fin aktivitet i 
chatfunktionen og vi har fået gode tilbagemeldinger. 
 
Teknisk set kræver det mere forberedelse at afholde et sådant arrangement online end fysisk, 
da det kræver meget viden omkring teknikken. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg spurgte, hvor mange der plejer at deltage i Fagligt Landsmøde, og 
Niels Bergmann svarede, at der plejer at være omkring 400 deltagere. 
 
Daniel Ackey spurgte, om der er statistik på, hvor mange der deltog de respektive dage i 
forhold til, at arrangementet blev holdt på hverdage og ikke over en weekend. Niels Bergmann 
svarede, at systemet desværre ikke kunne oplyse dette. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg syntes, at platformen var for lidt interaktiv og spurgte, om der var 
udsendt evalueringsskema til deltagerne, hvilket Niels Bergmann svarede nej til. 
 
Martin Schmidt-Nielsen syntes, at Niels Bergmann havde løst en svær opgave rigtig godt. Det 
var et interessant indhold. Deltagerantal kan nok forklares ved, at det blev holdt på hverdage i 
arbejdstiden. En anden gang kan man måske overveje, at man ved 1-1 netværksmøder i 
stedet for kan være flere sammen. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at Data Science faggruppen og Statsgruppen havde et rum 
og en rigtig god snak. Oplæg på en skærm kan opleves forskelligt, men Nikoline Dohm 
Lauridsen syntes, at bl.a. paneldebatten havde været rigtig god. I forhold til deltagerantal skal 
man nok også huske, at genåbning af bibliotekerne faldt sammen med Fagligt Landsmøde. 
Nikoline Dohm Lauridsen håbede, at det muligt at holde Fagligt Landsmøde fysisk næste 
gang. 
 
Daniel Ackey nævnte, at IT-faggruppen også havde et rum. 
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Tine Segel syntes, at det havde været spændende og vigtigt at kunne holde Fagligt 
Landsmøde. Fremadrettet skal der tages stilling til, hvordan det skal holdes. Ved online 
afholdelse kan medlemmer fra hele landet deltage i modsætning til, når det holdes fysisk. Tine 
Segel mente desuden, at grundfortællingen kom ud at leve. Nogle eksterne oplægsholdere 
satte ord på de lidt større samfundsdagsordener. Tine Segel fik meget ud af det, men der 
burde have været flere deltagere. 
 
Gitte Andersen nævnte, at vi måske skal være skarpere på kompetenceudviklingselementet 
for deltagerne i forhold til at kunne argumentere overfor arbejdsgiver jf. deltagelse i 
arbejdstiden. 
 
Julie Arndrup syntes, at det i forhold til breakout rooms var nemmere at lytte og deltage i en 
samtale fysisk, da man online skal direkte ind i en dialog. 
 
I forhold til deltagerantal sagde Daniel Ackey at nogle måske ikke har tilmeldt sig, hvis de ikke 
havde mulighed for at deltage alle tre dage.  
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen syntes, at der var blevet gjort et flot stykke arbejde og var tilfredse med 
arrangementet.  

 
 
11.  Godkendelse af overenskomstfornyelser DBC Digital A/S  

 

Anders Grønbæk orienterede om, at overenskomst for medarbejdere ansat i DBC Digital A/S 
er blevet genforhandlet pr. 1. april 2021 og fornyet for en 3-årig periode. 
 
Overenskomsten er indgået indenfor en samlet ramme på 6,11% over tre år, og 
udgangspunktet var rammen fra det kommunale område på 5,94%. Forhøjelsen skyldes DBC 
Digital A/S bidrag til sundhedsforsikring. 
 
Der er afholdt medlemsmøde om resultatet den 7. maj, hvorefter resultatet er sendt til 
vejledende afstemning blandt medlemmerne på DBC Digital A/S. Ud af 61 stemmeberettigede 
medlemmer har 39 afgivet deres stemme, og 72% har stemt ja til resultatet. Resultatet er 
godkendt af de øvrige organisationer omfattet aftalen. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte overenskomstresultatet. 
 
 

12. Afrapportering fra de politiske udvalg  
 

Torben Jensen orienterede om, at medlemmerne af de tre politiske udvalg har været opfordret 
til at holde udvalgsmøde inden dagens hovedbestyrelsesmøde med henblik på mundtlig 
afrapportering. 
 
Daniel Ackey nævnte, at udvalget KI’ere i en ny tid har haft fokus på hvervning af nye 
medlemmer, men det har været svært grundet Corona, da der har været et lavere optag på 
studiet, og det ikke længere er muligt for faglige forbund at være til stede ved studiestart på 
KU jf. studierelevant information. 
 
Det er på tegnebrættet at lave video med studerende fra SDU til brug på generalforsamlingen. 
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Julie Arndrup nævnte, at de i udvalget Stærk faglig stemme havde møde i sidste uge, hvor 
Anette Lerche orienterede om, hvad der havde været gennemført at projekter. 

 
 Konklusion: 
 
 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
13. Evaluering af referatform 
 

Tine Segel indstillede til, at referater igen bliver skrevet med citater fra alle deltagere. Formen 
evalueres på et senere tidspunkt. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen var enig og godkendte dette. 

 
 
14. Orienteringspunkter  

 

 14.1 Meddelelser 
 

 Tine Segel 
  

 Juni 
 
 Den 3/6 Next Library konference 
 Den 3/6 Stiftende møde i Akademiker Kundeforum 
 Den 7/6 Nordisk Fagforeningsmøde 
 Den 11/6 Møde vedr. ADD-projekt 
 Den 14/6 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 15/6 Bestyrelsesmøde i Akademikerne 
 Den 16/6 Følgegruppemøde – Biblioteker i bevægelse 
 Den 23/6 Webinar - Verdensmål 
 Den 24/6 Fremfærd – Projektledelsesmøde 
  
 Juli 
 
 Den 2/7 Styregruppen Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
 
 August 
 
 Den 11/8 Projektledelsesmøde Fremfærd  
 Den 12/8 Formandsmøde blandt AC fællesrepræsentationerne 
 Den 19–21/8 Kulturmøde Mors  
 Den 24/8 SIC DK Advisory Board møde 
 Den 31/8 Mediepolitisk konference 
 
 Gitte Andersen 
 
 Den 25/5  Vedtægtsarbejdsgruppen 

 Den 7/6 TR-kollegiemøde i Storbykollegiet 
 Den 10/6 TR-kollegiemøde Region Syddanmark 
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 Jette Fugl 
 

 Den 13/4 Møde med Privatgruppen. 
 Den 21-23/4 Deltaget i Fagligt Landsmøde. 

 Den 28/4 Forberedelsesmøde m/Nikoline Dohm ifm. Arbejdsgruppen vedr. 
Ansættelsesgrupperne.    

 Den 18/5 Møde med TR-kollegie Nordsjælland. 
 Den 2/6 Møde i Arbejdsgruppen vedr. Ansættelsesgrupperne. 
 Den 2/6 Møde i AC Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU) 
 

Daniel Ackey nævnte, at de i Broen til Fremtiden arbejder på politik notat i forhold til klima på 
arbejdspladser, der eventuelt skal resultere til indførelse af Grøn APV. 
 
Julie Arndrup nævnte, at der er afsat 25 mio. kr. til et nationalt initiativ, der har til formål at 
understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur. Initiativet fokuserer på, at der 
indkøbes bøger, som stilles nemt tilgængeligt i dagtilbud, SFO og fritids- og klubtilbud, hvor 
børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi. Julie Arndrup sidder i følgegruppen. 

 
 
 14.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 

 
 Tine Segel nævnte, at der skal være formandsvalg i AC. 
 

 
14.3 Skriftlig beretning 2019 og 2020  

 
 Torben Jensen orienterede om, at Anette Lerche er ved at udarbejde udkast til den skriftlige 
beretning, der snarest vil blive behandlet i hovedbestyrelsen. 

 
  
 14.4 Møde med de politiske revisorer  

 
 Torben Jensen nævnte, at de politiske revisorers opgave er at efterse regnskaber i forhold til, 
hvordan midlerne er blevet forbrugt. 
 
Torben Jensen og Tine Segel holdt møde med de politiske revisorer – Birger Kriegbaum 
Sørensen og Tage Sørensen – den 20. maj vedr. årsregnskab 2018, 2019 og 2020. 
 
De politiske revisorer fremsender deres bemærkninger til årsregnskaberne senest den 2. 
august. 

 
 
14.5 Orientering fra sekretariatet 
 
Torben Jensen orienterede om, at sekretariatet pr. 14. juni er tilbage i sekretariatet med 50% 
fysisk fremmøde. Pr. 1. august vil alle være fysisk tilbage i sekretariatet.  
 
Ditte Hillebrand Mortensen, barselsvikar i Kommunikation, starter pr. 1. juli i afdelingen Politik 
og Udvikling. 
 
Studentermedhjælper Søren Skou Hansen er pr. 18. juni ansat i afdelingen Politik og 
Udvikling. 
 
Studentermedhjælper Katja Klyverts fratræder sandsynligvis ultimo august. 
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15. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 8. juni 2021  

 

Referatet uploades, når det er godkendt. 
 

 
16. Eventuelt  
 
 Intet at berette. 


