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Hovedbibliotek 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen opstillede Børge Sørensen som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. 

Referent: Merete Riis. 

2. Beretning 2019-20 

Formand Helle Arendrup Mortensen gav en kort mundtlig beretning for perioden 2019-20. Fra 

salen blev der i forbindelse med beretningens omtale af gruppens facebookgruppe spurgt til, 

hvorfor vi ikke brugte almindelige mails til f.eks. omtale af pop-up arrangementer. Svaret er, at vi 

har begrænset adgang til mailudsendelser fra KI, og at pop-up arrangementerne ofte er spontane 

og med meget kort tilmeldingsfrist. Vores facebookgruppe er en lukket gruppe, så vi er sikre på, at 

ikke-medlemmer ikke har adgang. 

3. Regnskab 2019 

Kasserer Ellen Warrer Bertelsen fremlagde regnskabet for 2019, og det blev efterfølgende 

godkendt. 

4. Budget 2020 

I og med at budgetåret er udløbet, blev budget 2020 ikke gennemgået. 

5. Beretning 2020-21 

Seniorgruppens facebookgruppe var endnu engang emne for spørgsmål, om alle kan slå pop-up 

arrangementer op i gruppen, og det kan alle, der har lyst til at stå for et arrangement. 

6. Regnskab 2020 

Regnskabet blev godkendt  

7. Budget 2021 

Budget 2021 blev godkendt 



8. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har udsendt to forslag til behandling på generalforsamlingen. Første forslag drejede 

sig om navneskifte for Seniorgruppen. Merete Riis forelagde forslaget om at ændre navn fra KIs 

Seniorgruppe til KIs pensionistgruppe, idet sidstnævnte er et mere entydigt navn. Forslaget blev 

vedtaget. 

Andet forslag drejede sig om, at fristen for indkaldelse af GF ændres fra 5 til 3 måneder. Anne-

Marie Schmidt forelagde forslaget. Forslaget blev vedtaget, men der blev gjort opmærksom på, at 

det kræver en justering af vedtægternes § 4 stk. 2. vedr. tidsfristen for forslag til ændring af 

gruppens vedtægter.  

Begge forslag kræver en ændring af vedtægterne som vil blive forelagt til endelig godkendelse i 

Forbundet Kultur og Informations Hovedbestyrelse. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

A. Anne-Marie Schmidt og Helle Arendrup Mortensen er på valg og genopstiller til bestyrelsen. 

Begge blev valgt. Ellen Warrer Bertelsen er på valg og genopstiller ikke. Suppleant Annette 

Waterstradt opstiller til den ledige bestyrelsespost og blev valgt. 

B. Margrethe Krogh Sørensen er på valg som suppleant og genopstiller ikke. Ellen Warrer 

Bertelsen opstiller som suppleant og blev valgt. Tove Jensen opstiller som suppleant og blev valgt 

C. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Kirsten Viltoft Kakkar er på valg som revisor og 

genopstiller. Hun blev valgt. Erik Møller er på valg og genopstiller ikke. Lars Edinger opstiller til den 

ledige post og blev valgt. Hanne Ougaard opstiller som revisorsuppleant og blev valgt. 

10. Eventuelt 

Helle Arendrup Mortensen takkede Ellen Warrer Bertelsen for hendes store arbejde som kasserer i 

bestyrelsen. I og med at Ellen fortsætter som suppleant i bestyrelsen, vil hun fortsat deltage i det 

almindelige bestyrelsesarbejde. Dernæst takkede formanden Margrete Krogh Sørensen for hendes 

mangeårige arbejde i bestyrelsen, som hun nu forlader helt. 

Under punktet omtalte bestyrelsen kommende arrangementer. Bestyrelsen ønskede 

medlemmernes tilkendegivelse af, om man ønskede at der arbejdedes med endags busture. 

Forslaget blev godt modtaget og fra medlemsside blev der udtalt ønske om, at man prioriterede 

ture, der var svært tilgængelige med offentlige transportmidler. Det vil indgå i det kommende 

arbejde med høj prioritet. Bestyrelsen arbejder fortsat på at gennemføre tre dages 

sensommerture fra 2022, men målet afhænger fortsat af udviklingen af Covid-19. Desuden 

arbejdes der stadig med en tur til Oslo, forhåbentligt forår 2022. 

Der blev efterspurgt forslag om arrangementer i forbindelse med udgivelsen af den første samlede 

danske bibliotekshistorie i anledning af hundredåret for den danske bibliotekslov fra 1920. Værket 



udkommer i efteråret. Nan Dahlkild har været leder af projektet i samarbejde med Steen Bille 

Larsen. Bestyrelsen tog forslaget til sig. 

 

GF 2021 sluttede med et indlæg fra Jette Fugl, Seniorgruppens kontaktperson til KIs 

hovedbestyrelse. Jette gennemgik hovedpunkterne i det kommende HB arbejde. 

 

Efter frokost fik vi en munter orientering om, hvad en bibliotekaruddannelse også kan bruges til, 

idet tidligere borgmester i Gladsaxe Karin Søjberg Holst oprindeligt var bibliotekar, inden hun 

ganske pludseligt blev borgmester i Gladsaxe. Og derefter fortalte bibliotekschef i Gladsaxe Jakob 

Lærkes om borgernes biblioteker i Gladsaxe på en så sprudlende måde, at i det mindste Jeres 

referent overvejede at opgive pensionisttilværelsen og søge stilling i Gladsaxebibliotekerne. Alt 

sluttede i den helt fantastiske Bibliotekshave, som det kun kan anbefales at tage en udflugt til. 

Referent: Merete Riis 

Dirigent: Børge Sørensen 

 

 


