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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 11.00 – 17.00 
         
    
Deltagere:   Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix, Jacob Holm Krogsøe 

(deltog digitalt), Jette Fugl, Kristine, Martin Schmidt-Nielsen (deltog 
digitalt), Nikoline Dohm Lauridsen og Helle Fridberg (medarbejder-
repræsentant pkt. 1-8)) 

   
Torben Jensen, Anders Grønbæk, Anette Lerche, Tanja Bjørn (pkt. 1-6) 
og Gitte Holm (referent) 
 

 
Afbud: Gitte Andersen, Julie Arndup, Kristine Sofie Højen, Sarah Elizabeth 

Hvidberg og Rikke Blaabjerg 
 
 
Sted:  Lindevangs Allé 2, mødelokale 3 på 1. sal 
   
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 

 
 1. Fremlæggelse ved Generalforsamling 2021 

 
 2. Indkomne forslag til Generalforsamling 2021  

 
 3. Drejebog til Generalforsamling 2021 

 
 4. Kandidatudvalget 

 
5. Valg til hovedbestyrelse samt urafstemning efter Generalforsamling 2021 
 
6. Godkendelse af ramme for tværgående faggruppearrangement 

 
7. Halvårsregnskab 2021  

 
8. Analyse fra Operate 

 
9. Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

 
10. Kandidater til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse 

 
11. Aktuelt  

 

12. Orienteringspunkter  

 

12.1 Meddelelser 
 

 12.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
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12.3 AC’s evaluering af OK21 

 

 12.4 Biblioteker i bevægelse i Fremfærd Bruger projekt  
 

12.5 Orientering fra sekretariatet  

13. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 28. september 2021  
 

14. Eventuelt  
 
 
 

1. Fremlæggelse ved Generalforsamling 2021  
 

Hovedbestyrelsen diskuterede punktet og forberedte fremlæggelse ved generalforsamlingen 
den 30. oktober. 
 
Konklusion: 
 
Der samles op på punktet på hovedbestyrelsesmøde den 29. oktober. 
 

 
2. Indkomne forslag til Generalforsamling 2021  
 

Torben Jensen orientede om, at frist for både vedtægtsændringsforslag og øvrige forslag er 
passeret hhv. den 30. juli og den 17. september, og der er kun modtaget 
vedtægtsændringsforslag og øvrige forslag fra hovedbestyrelsen. 
 
Der er ét forslag om kontingentstigning, to forslag vedr. formandens vederlag og fire 
vedtægtsændringsforslag. 
 
Torben Jensen har haft sendt mail til hovedbestyrelsen og præciseret, at forslag om 
formandens vederlag er indeholdende pension.  

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
3. Drejebog til Generalforsamling 2021  
 

Torben Jensen orienterede om, at den interne drejebog for generalforsamlingen er blevet 
opdateret på baggrund af hovedbestyrelsesmøde den 7. september, hvor det blev besluttet, 
at hovedbestyrelsen efter fremlæggelsen af den politiske strategi går rundt i salen og med 
udgangspunkt i nogle inspirationsspørgsmål debatterer den politiske strategi med 
medlemmerne. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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4. Kandidatudvalget  
 

Anders Grønbæk orienterede om, at der p.t. er et antal medlemmer, der har meddelt deres 
kandidatur til hovedbestyrelsen. Der har været gjort en ihærdig indsats for at vække 
interesse blandt medlemmerne for at stille op til hovedbestyrelsen. Anders Grønbæk 
opfordrede fortsat hovedbestyrelsen til at tale med de medlemmer, som de møder i 
forskellige fora, omkring bestyrelsesarbejdet og opfordre dem til at stille op. 
 
Anette Lerche nævnte, at der har været flere opslag på Facebook og i nyhedsbreve. 
 

 Konklusion: 
 

Tine Segel takkede Kandidatudvalget for deres arbejde indtil videre, og hvedbestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning. 

 
  
5. Valg til hovedbestyrelse samt urafstemning efter Generalforsamling 2021  
 

Torben Jensen orienterede om procedure og tidsplan for urafstemning, hvis det besluttes på 
generalforsamlingen at vedtægtsændringer eller andre forslag skal sendes til urafstemning, 
eller hvis der er flere kandidater til hovedbestyrelsen end hovedbestyrelsesposter, eller hvis 
der er flere kandidater til posten som studenterrepræsentant i hovedbestyrelsen. 

 
Valgmateriale, herunder information om kandidater til hovedbestyrelsen og deres 
valgudtalelser forventes offentliggjort på hjemmesiden den 8. november. 
 
Den 10. november åbner valghandlingen kl. 8.00 og lukker igen den 24. november kl. 12.00. 
 
Afstemningen vil på generalforsamlingen foregå via de stemmeberettigede medlemmers 
mobiltelefon, tablet eller computer. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

6. Godkendelse af ramme for tværgående faggruppearrangement  
 

Torben Jensen indledte med at orientere om, at punktet har været behandlet på 
forretningsudvalgsmøde den 28. september, hvor forretningsudvalget besluttede at indstille 
til hovedbestyrelsen at bevilge en økonomisk ramme på 85.000 kr. til arrangementet. 
 
Der er i det nuværende budget for 2022 ikke afsat midler til arrangementet, og derfor blev 
der lagt op til, at forretningsudvalget forhåndsgodkendte en økonomisk ramme på 85.000 kr. 
til endelig godkendelse i hovedbestyrelsen. 
 
Tanja Bjørn orienterede om, at hovedbestyrelsen tidligere har besluttet, at forbundet skal 
afvikle arrangementer for faggruppemedlemmerne på tværs af faggrupperne.  
 
Sekretariatet har udarbejdet en skitse for et tværgående faggruppearrangement, der 
planlægges afviklet i første kvartal 2022. 
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Et af de politiske fokusområder for 2022–2024 omhandler Brobyggere og faglige 
fællesskaber, og i forlængelse af hovedbestyrelsens ønske om at revitalisere faggruppe- og 
netværksområdet foreslås det at afholde et faggruppearrangement i 2022, hvor 
faggruppebestyrelserne involveres i dialog omkring fokusområdet med vægt på 
faggruppernes status og udvikling. 
 
Sekretariatet har fået positive tilbagemeldinger fra faggupperne omkring deltagelse. Der 
planlægges et heldagsarrangement i en weekend primo 2022 indholdende oplæg, 
workshops etc.  
 
Daniel Ackey sagde, at forretningsudvalget på møde den 28. september havde gjort sig 
tanker om, det kan lade sig gøre at holde arrangementet for 85.000 kr. 
 
Tanja Bjørn svarede bekræftende, at det er sekretariatets vurdering. 
Faggruppebestyrelserne udgør samlet omkring 40-50 personer, men vi ved naturligvis ikke 
endnu, hvor mange der deltager. 
 
Tine Segel foreslog, at hovedbestyrelsen også inviteres til at deltage. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen bevilgede 85.000 kr. til afholdelse af et tværgående 
faggruppearrangement. 
 

 
7. Halvårsregnskab 2021  
 
 Torben Jensen orienterede om, at forretningsudvalget behandlede halvårsregnskabet på 

møde den 28. september. 
 
 Resultatet for årets første 6 måneder viser et overskud på 1,3 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. 

bedre end forventet. Årsagen til dette er bl.a., at der har været færre aktiviteter grundet 
Corona situationen, og efteråret er generelt mere omkostningstungt end foråret, hvor der er 
flere omkostninger som eksempelvis generalforsamlingen i år. 

 
 Kontingentindtægter og samlede indtægter svarer til budget. 
 
 Konklusion: 
 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
8. Analyse fra Operate  
 

Punktet er fortroligt. 
 

 
9. Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
 
 Torben Jensen orienterede om, at forbundet i en årrække har være en del af Tænketanken 

Fremtidens Biblioteker, og det er nu blevet tid til at beslutte, om forbundet skal fortsætte sit 
virke i Tænketanken. ”Medlemskab” koster årligt 75.000 kr. plus moms.  

 
 Sekretariatet vurderer, at vi netværksmæssigt får meget ud af partnerskabet og via 

Tænketankens aktiviteter og analyser får tilført vigtig viden, der er til gavn for forbundet og 
medlemmerne. 
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 Tine Segel nævnte, at hun sidder i Tænketankens styregruppe. 
 
 Jette Fugl syntes, at der var mange fordele i at være en del af Tænketanken, hvis virke ikke 

kun er målrettet folkebiblioteker men også forskningsbiblioteker. 
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundet fortsat skal være en del af Tænketanken 

Fremtidens Biblioteker. 
 
 
10. Kandidater til repræsentantskabet i Akademikernes A-kasse (AKA)  
  
 Tine Segel orienterede om, at forbundet er med i valggruppe 12 i Akademikernes A-kasses 

repræsentantskab, og det er tid til at meddele AKA, hvem der i den kommende valgperiode 
skal være valggruppens repræsentanter i repræsentantskabet og i bestyrelsen. 

 
 I indeværende periode har Tine Segel været repræsentant i bestyrelsen med Jette Fugl som 

suppleant, og i repræsentantskabet har Tine Segel og Kim Jesper Josefsen være 
repræsentanter for valggruppen med Jette Fugl og Kristoffer Harboe som suppleanter. 

 
 Forbundet har spurgt valggruppen, om der er andre organisationer, der ønskede at stille 

kandidater, hvilket ikke har været tilfældet men syntes det var fint, at KI stadig varetager 
repræsentationen. 

 
 Tine Segel vil gerne fortsætte som repræsentant i bestyrelsen, og der skulle blandt 

hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges en suppleant samt repræsentanter og suppleanter til 
repræsentantskabet. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen  besluttede, at Tine Segel fortsætter som repræsentant i AKA’s bestyrelse 

med Daniel Ackey som suppleant, hvis Kim Jesper Josefsen ikke ønsker at fortsætte på 
posten som suppleant. Tine Segel og Nikoline Dohm Lauridsen bliver repræsentanter i 
repræsentantskabet med hhv. Daniel Ackey og Martin Schmidt-Nielsen som suppleanter, 
hvis Kristoffer Harboe ikke ønsker at fortsætte på posten som suppleant. 

 
 
11. Aktuelt  
 
 Punktet udgik. 
 
 
12. Orienteringspunkter  
 
 12.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 September 
 
 Den 9/9 AKA-bestyrelsesmøde 
 Den 16/9 Bestyrelsesmøde – Forbrugerrådet Tænk – heldagsmøde 
 Den 17/9 DFFU’s årsmøde – holde oplæg om Kompetencebehov i den digitale 

transformation 
 Den 20/9 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
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 Den 21/9 TR-kollegiemøde Syddanmark - oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 

2024 - virtuelt 
 Den 22/9 TR-kollegiemøde Nordjylland – oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 2024 

- virtuelt 
 Den 23/9 Møde i Fremfærd Bruger 
 Den 23/9 Partnerpanelmøde – PFA 
 Den 29/9 TR-kollegiemøde Storkøbenhavn– oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 

2024 – virtuelt 
 Den 29/9 TR-kollegiemøde Midtjylland – oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 2024 - 

virtuelt 
 
 Oktober 
 
 Den 4/10 Møde med studenterambassadørerne på SDU 
 Den 5/10 FHO-møde 
 Den 11/10 Møde om småbørnsindsats via biblioteker 
 Den 12/10 TR-kollegiemøde for de store og små fag- og forskningsbiblioteker - oplæg 

om GF/Politisk Strategi 2022 – 2024 - virtuelt 
 Den 14/10 Projektledelsesmøde Fremfærd 
 Den 15/10 Møde i PFA’s Partnerpanel 
 Den 25/10 Formøde i Fællesrepræsentationen De 6 
  
 Den 25/10 Rådsmøde i Forbrugerrådet Tænk  
 Den 26-27/10 AKA Bestyrelsesseminar 
 Den 28/10 Årsmøde – Broen til fremtiden 
 
 November 
 
 Den 1/11 Møde i Fremfærd Bruger 
  
 Den 2/11 Oplæg ved GAEB’s årsmøde 
 Den 4/11 UBVA Symposium 
  Den 5/11 Bogforum 
 Den 9/11 Styregruppemøde ”Sammen om Verdensmål” 
 Den 10/11 Deltage i KI’s Ledernetværksmøde i Kolding 
 Den 10/11 Møde i aftagerpanelet for Informationsstudier 
 Den 11-12/11 Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 
 Den 18-19/11 Akademikerne – Udviklingskonference 
 Den 26/11 Formandsmøde blandt AC fællesrepræsentationerne 
 Den 29/11 HK Kommunal Konference 
 Den 29/11 Repræsentantskabsmøde i Akademikernes A-Kasse 
  
 Daniel Ackey 
  

Den 6/9 Online medlemsmøde i FKKB 
Den 16-17/9 Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers Årsmøde på 

Comwell Middelfart.  
 

 Gitte Andersen 
  
 Den 21/9 TR-kollegiemøde i Region Syddanmark 
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 12.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 

Tine Segel orienterede om, at der på FHO-møde den 5. oktober blev talt om 
grænsedragning, og det blev vedtaget, at det gøres muligt i forbindelse med en 
opmandsafgørelse, ved at opmanden foretager en samlet vurdering af summen af 
indikatorer. Som forbund har vi gennem de senere år haft to sager i AC omkring 
grænsedragning, som ikke er faldet ud til vores fordel på trods af en faglig vægt. Derfor har vi 
engageret os i dette spørgsmål i AC og er godt tilfredse med, at opmanden nu har mulighed 
for at foretage en samlet vurdering.  

 Akademikerne er gået ind i ADD-projektet. 
 
 Jette Fugl indstilles fortsat til posten i FUU. Der vil blive taget stilling til fordeling af poster i 

Akademikerne i forbindelse med konstituering af den nye hovedbestyrelse til januar. 
 
 Tine Segel orienterde om, at der ikke er ny status vedr. dimittendsatsen. 
  
  
 12.3 AC’s evaluering af OK21  
 

Anders Grønbæk orienterede om, at Akademikernes forhandlingsudvalg for det offentlige 
område, FHO, den 7. september har afsluttet evalueringsprocessen efter OK’21. 
Konklusionen vil danne baggrund for Akademikerne’s arbejde forud for OK’24. Plan for 
arbejdet blev godkendt på FHO-møde den 5. oktober, og på seminar i oktober 2022 vil 
temaerne blive planlagt. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
 12.4 Biblioteker i bevægelse Fremfærd Bruger projekt 
 
 Anders Grønbæk orienterede om, at forbundet i begyndelsen af 2021 sammen med HK 

Kommunal og HK fik godkendt et projekt i regi af Fremfærd Bruger. Projektet omhandler 
strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere på biblioteker og er blevet kaldt ”Biblioteker 
i bevægelse” 

 
 Projektets indledende faser omhandlede indhentning og behandling af kvalitaive og 

kvantitative analyser, der belyste de fremtidige opgaver og kompetencebehov blandt 
medarbejderne på folkebibliotekerne. Analysen danner baggrund for en designfase, hvor 
ledere og medarbejdere fra landets folkebiblioteker sammen med konsulentfirmaet 
Seismonaut udvikler redskaber, metoder og indsatser, der kan understøtte 
folkebibliotekernes udvikling af kompetencer, der understøtter varetagelse af de nye 
opgaver, der ifølge analysen til komme. 

 
 Anders Grønbæk nævnte desuden, at Fremfærd Bruger har spurgt, om forbundet vil byde 

ind på et nyt projekt. 
 
 Jette Fugl syntes, at det kunne være interessant, at konsulentfirmaet også præsenterer 

analysen og kompetencebehovet for andre medlemsgrupper i forbundet. 
 
 Anders Grønbæk sagde, at Seismonaut vil præsentere resultatet for hovedbestyrelsen og 

sekretariatet, og sekretariatet vil overveje, om der er områder af resultatet, der kan 
præsenteres for andre medlemsgrupper. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

12.5 Orientering fra sekretariatet 

  
 Anette Lerche nævnte, at Louise Graa Christensen er fratrådt pr. 30. september, da den 

tidsbegrænsede stilling som kommunikationskonsulent udløb. 
 
 Studenterkonsulent Katja Klyverts er ligeledes fratrådt, idet hun vil hellige sig studier og 

andet arbejde. 
 
 Annoncebureauet DG Media har opsagt samarbejdet med forbundet, så fremover håndteres 

annoncer af redaktionen.  
 
 
13. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 28. september 2021  
 
 Referatet uploades, når det er godkendt. 
 

 
14.  Eventuelt  
 
 Intet at berette. 
 
 


