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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Fredag den 29. oktober 2021, kl. 13.00 – 17.00 
   (Frokost kl. 12.00 i Café Social i Odeon og middag kl. 19.00 i hotellets 

restaurant)  
      
Deltagere:   Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix, Jacob Holm Krogsøe, 

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

   
Torben Jensen, Anders Grønbæk, Anette Lerche og Gitte Holm (referent) 
 

 
Afbud: Rikke Blaabjerg og Helle Friderg (medarbejderrepræsentant) 
 
Sted:   Comwell, H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, Odense C. 
   Odeon, Lokale 109 (Bagage kan opbevares i lokale 108) 
 

Mødeleder:  Tine Segel 
 
Ordstyrer:   Julie Arndrup 
 
 

 
 1. Forberedelse af Generalforsamling 2021 

 
 2. Formandens mundtlige beretning  

 
 3. Komminikation af valgresultat til kandidater og medlemmer – efter GF 2021 

 
 4. Aktuelt 

 
5. Orienteringspunkter  

 

5.1 Meddelelser 
 

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

 
5.3 Orientering fra sekretariatet  

6. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 28. september 2021  
 

7. Eventuelt  
 

 
1. Forberedelse af Generalforsamling 2021  
 

Herunder 
- gennemgang af drejebog (bilag 1.a) 
- gennemgang af Fact Sheets 2021 (omdeles på mødet) 
- oplæg efter formandens mundtlige beretning 
- fremlæggelse af den politiske strategi 
- back-up ved fremlæggelse af budget 
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Torben Jensen indledte med at gennemgå den interne drejebog og spurgte derefter, om 
hovedbestyrelsen havde nogle kommentarer til de omdelte Fact Sheets, hvilket ikke var 
tilfældet. 
 
På hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober blev det besluttet, at den politiske strategi 2022 – 
2024 indledes og afsluttes af formanden. Jacob Holm Krogsøe fremlægger ”Faglighed: En 
vej til indflydelse”, Nikoline Dohm Lauridsen fremlægger ”Trivsel og udvikling i arbejdslivet” 
og Daniel Ackey fremlægger ”Brobyggere og faglige fællesskaber”. Herefter suspenderes 
generalforsamlingen, hvor hovedbestyrelsesmedlemmerne går rundt i salen og debaterer 
den politiske strategi med udgangspunkt i nogle inspirationsspørgsmål. 

 
Ved formandens fremlæggelse af budget 2022 – 2024 blev det besluttet, at Andreas Damsbo 
Brix og Jette Fugl er back-up.  

 
Torben Jensen nævnte, at oplæg efter formandens mundtlige beretning behandles under 
dagsordenens punkt 2. 

 
 Konklusion: 
 

Hovedbestyrelsen besluttede, at de ovenstående hovedbestyrelsesmedlemmer fremlægger 
under behandling af den politiske strategi 2022 – 2024 samt er back-up under fremlæggelse 
af budget 2022 – 2024. 

 
  
2. Formandens mundtlige beretning  
 
 Tine Segel læste den mundtlige beretning op for hovedbestyrelsen. 
  

På hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober blev det besluttet, at nogle af 
hovedbestyrelsesmedlemmerne kunne forberede et oplæg om et givent emne efter 
formandens mundtlige beretning.  
 
På dagens møde blev det dog besluttet, at der ikke skulle være oplæg efter formandens 
mundtlige beretning. 

  
 Konklusion: 
 

Det blev besluttet, at Tine Segel og Anette Lerche gennemgår formandens mundtlige 
beretning igen og indarbejder de faldne bemærkninger fra hovedbestyrelsen, inden den 
sendes til orientering til hovedbestyrelsen senere på dagen. 

 
 
3. Kommunikation af valgresultat til kandidater og medlemmer – efter GF 2021  
 

Torben Jensen orienterede om, at såfremt der på generalforsamlingen opstiller flere end 10 
kandidater til hovedbestyrelsen og flere end 1 kandidat som studentermedlem, afholdes der 
urafstemning i perioden fra onsdag den 10. november kl. 8.00 til onsdag den 24. november 
kl. 12.00.  

 
Såfremt 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, 
skal  vedtægtsændringsforslag og øvrige forslag sendes til urafstemning. En eventuel 
urafstemning om forslag kommer til at foregå sammen med urafstemning vedr. 
hovedbestyrelsesmedlemmer. 

 
Herefter er det en fast procedure, at de politiske revisorer  skal godkende resultatet, hvorfor 
disse er indkaldt til møde i forbundet onsdag, den 24. november kl. 12.00-13.00. 



Forbundet  Referat HB 08:21 Sagsnr. 21-0024 
Kultur og 29. oktober 2021 
Information Godkendt 
  

3 
 

 
Tine Segel kontakter kandidaterne (inkl. studenterrepræsentanter) for at meddele 
valgresultatet. 

 
Når kandidaterne er blevet orienteret, vil valgresultatet blive offentliggjort på forbundets 
hjemmeside, ligesom nyheden vil blive offentliggjort i KI’s nyhedsbrev senest torsdag den 25. 
november kl. 12.00. 

 
Sammen med offentliggørelsen af resultatet af HB-valget, vil resultatet af de 
vedtægtsændringsforslag, der eventuelt har været sendt til urafstemning i samme periode, 
også blive offentliggjort. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
4. Aktuelt 
 
 Punktet blev ikke behandlet. 
 
  
5. Orienteringspunkter  
 
 5.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 Oktober 
 
 Den 11/10 Medierådet for Børn og Unge, 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 
 Den 14/10 Projektledelsesmøde Fremfærd 
 Den 15/10 Møde i PFA’s Partnerpanel 
 Den 25/10 Rådsmøde i Forbrugerrådet Tænk – oplæg om KI’s arbejde med at fremme 

adgangen til information vs tech-giganter  
 Den 26-27/10 AKA Bestyrelsesseminar 
 Den 27/10 Lancering af ”Biblioteker i Bevægelse” – virtuelt (Fremfærd) 
 Den 28/10 ADD - Partnerskabskonference 
 Den 28/10 Årsmøde – Broen til fremtiden 
 
 November 
 
 Den 2/11 Oplæg ved GAEB’s årsmøde - virtuelt 
 Den 4/11 UBVA Symposium 
 Den 5/11 Bogforum – paneldebat, moderator 
 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 22/10 Gymnasieskolernes Lærerforenings Repræsentantskabsmøde 
 Den 26/11 Formandsmøde blandt AC fællesrepræsentationerne 
 Den 29/11 HK Kommunal Konference 
 Den 29/11 Repræsentantskabsmøde i Akademikernes A-Kasse 
 



Forbundet  Referat HB 08:21 Sagsnr. 21-0024 
Kultur og 29. oktober 2021 
Information Godkendt 
  

4 
 

  
 December 
  
 Den 6/12 Oplæg ved Biblioteksvagten konference 
 
 Daniel Ackey 
  

Den 15/10 Møde i PFA’s Partnerpanel 
Den 26/-27/10 Klimahandling på arbejdspladsen  
Den 28/10 Årsmøde – Broen til fremtiden 

 
   
 5.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel orienterede om, at der i forbindelse med formandsvalget i Akademkerne ikke er 

flere kandidater i spil, og valget bliver afgjort tirsdag den 2. november 2021. 
 
 Arbejdet i den nedsatte Lønstrukturskommission er ikke kommet i gang endnu. 
 

 Anders Grønbæk orienterede om, at de på seneste FHO-møde talte om 
konfliktløsningsmodel jf. grænsedragning af uddannelser. Tine Segel orientede om dette på 
hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober. 

 
 Tine Segel deltog den 26. og 27. oktober i bestyrelsesseminar i Akademikernes A-kasse, 

hvor bl.a. A-kassens fremtid var oppe og vende. Der blev ligeledes talt om Lønsikring, og 
hvordan A-kasser spiller ind i EU-lovgivning. 

 
 Tine Segel deltager den 29. november i Repræsentantskabsmøde i Akademikernes A-

Kasse. Som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober er det meddelt 
Akademikernes A-kasse, at valggruppe 12 indstiller, at Tine Segel fortsætter som 
repræsentant i bestyrelsen med Daniel Ackey som suppleant samt at Tine Segel og Nikoline 
Dohm Lauriden indstilles som repræsentanter til repræsentantskabet med hhv. Daniel Ackey 
og Martin Schmidt-Nielsen som suppleanter. 

 
   
 5.3 Orientering fra sekretariatet 
 
 Intet at berette. 
 
 
6. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 28. september 2021  
 
 Intet at berette. 
  

 
7.  Eventuelt  
 

Anette Lerche orienterede om, at flere tillidsvalgte har markeret sig med stærke faglige 
indlæg i dagspressen i oktober 2021. 
 
Den 16. oktober bragte Berlingske debatindlægget ”Invester i oplysning og demokratisk 
dannelse” af hovedbestyrelsesmedlem Martin Schmidt-Nielsen, der i forbindelse med 
regeringens finanslovsudspil skriver om vigtigheden af lex.dk som opslagsværk. 
 
Den 20. oktober bragte Politiken debatindlægget ”Københavns sølle biblioteker: Vi bør 
overveje, om vi har den biblioteksservice, vi ønsker”, skrevet af Tage Sørensen, der er 
fællestillidsrepræsentant i København. I sit indlæg opfordrer han borgerne i København til at  
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overveje, om de har de biblioteker og den biblioteksservice, de ønsker, eller om emnet burde 
belyses i forbindelse med kommunalvalget. 
 
Senest har Weekendavisen bragt indlægget ”Undgå bøger, der ikke er din smag”, hvor 
hovedbestyrelsesmedlem og digital litteraturformidler ved DBC Sarah Hvidberg skriver om 
Læsekompasset, der kan hjælpe læsere med at finde bøger, der passer til deres læsesmag. 
 
I forhold til referattagning fra hovedbestyrelsesmøder tages der i den nye hovedbestyrelse en 
principiel beslutning om, hvorvidt referater skal være forhandlingsreferater eller 
beslutningsreferater. 

 
 
 


