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Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde,
15.-16. september 2005,
Vingsted Centret
Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse.
Indledning:
Ved årsmødet i Roskilde 2004 lykkedes det at få en særdeles inspirerende diskussion om, hvilken retning
Danmarks Forskningsbiblioteksforening (DF) skal gå. Det er bestyrelsens opfattelse, at foreningen stadig bør
have såvel politisk som fagligt indhold og betydning. I fjor syntes der at være en tendens til, at foreningen
blev overset i det politiske spektrum, og bestyrelsen efterlyste veje til profilering. Diskussionen på årsmødet
gav bestyrelsen inspiration til nye overvejelser og forskellige tiltag har været gjort for at skabe grobund for
både fornyelse i medlemsskaren og større opmærksomhed om foreningen og forskningsbibliotekerne i det
hele taget. Vi tror, at vi er godt på vej.
Bestyrelsens og Sekretariatets arbejde:
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i beretningsåret, heraf 1 konstituerende møde i forbindelse med
sidste årsmøde, 1 bestyrelsesmøde i forbindelse med årets vinterinternatmøde, og 1 bestyrelsesmøde i forbindelse med det kommende årsmøde. Mødefrekvensen synes at være optimal.
De daglige forretninger klares oftest i et samarbejde mellem Sekretariat og formandskab og/eller kasserer
eller i samarbejde mellem Sekretariat og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som har fået tildelt særlige ansvarsområder.
Samarbejdet mellem Sekretariat og foreningens mange interessefora synes at fungere på bedste vis og det
er bestyrelsens opfattelse, at den ekstra satsning på øget sekretariatsbistand, som i forrige beretningsperiode blev besluttet bl.a. med baggrund i samarbejde mellem fora og Sekretariat, har været givtig.
Redaktøren for DF Revy har deltaget i 3 bestyrelsesmøder i beretningsåret og aflægger i øvrigt løbende
beretning om egen virke og bladets situation.
Fora:
I henhold til DFs vedtægter kan der indenfor foreningens rammer oprettes fora til varetagelse af særlige opgaver og aktiviteter på områder, hvor der skønnes at være særligt behov for det. Foreningen har nu 6 sådanne fora, idet 2 fora – vedr. brugerservice og vedr. markedsføring - i beretningsåret er lagt sammen til
Forum for Markedsføring og Brugerservice. De øvrige fora omhandler Brugeruddannelse, Fjernlån, Registrering, Tidsskrifter og Informationsarkitektur. Et forsøg på at etablere et Forum for Fagreference ved en temadag i november 2004 fik ikke noget positivt resultat.
De 6 etablerede fora er et stort aktiv for foreningen og de bidrager med såvel arrangementer som inspiration
og netværksdannelse mellem foreningens mange medlemmer og institutioner. For at sikre koordineringen
mellem de mange aktører og informationen til og fra DFs bestyrelse afholder bestyrelsen ½-årlige fællesmøder med alle fora. Foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og bestyrelsesmedlem Eli Greve er
bestyrelsens kontaktpersoner til de mange fora og disse to bestyrelsesmedlemmer deltager i de ½-årlige
møder med foraene. Foreningens sekretær Hanne Dahl forestår det praktiske ved arrangementer i fora-regi
og Hanne Dahl deltager også i fællesmøderne med alle fora.
Det er meget glædeligt for bestyrelsen at konstatere den store interesse og professionalisme, som lægges
for dagen i foreningens fora og vi kan derfor ikke takke de mange aktive nok for deres indsats. Kvaliteten af
arrangementerne er meget høj, hvilket understøttes kraftigt af de mange deltagere i fora-arrangementerne
og der er ingen tvivl om, at det netværk, som opbygges gennem foreningens fora, er særdeles givtigt såvel
for den enkelte som for institutionerne.
TAK.
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Hjemmeside:
DFs hjemmeside har længe trængt til en ansigtsløftning. Bestyrelsen vedtog allerede i forrige beretningsår,
at der skulle implementeres et regulært CMS (Content Management System) for at forbedre både foreningens generelle og foraenes specielle muligheder for information og kommunikation. I løbet af efteråret 2004
blev mulighederne undersøgt og en leverandør fundet. Kontrakt blev underskrevet ultimo oktober 2004 og
det forventedes, at foreningens nye hjemmeside var fuldt driftsklar ved årsskiftet. Således gik det af mange
forskellige årsager ikke. Bestyrelsen beklager det lange forløb men glæder sig nu over, at DF pr 1. maj 2005
har fået en mere brugervenlig og først og fremmest nemmere administrerbar hjemmeside. På hjemmesiden
vil der blive etableret arkiv over DFs dokumenter (beretninger, regnskaber etc.) tilbage fra 2002, hvor foreningen blev en enhedsforening. Vi håber, at den forbedrede hjemmeside nu bliver det naturlige kommunikationsforum for foreningen.
Læs eventuelt mere om hjemmesiden i bagsideartiklen i DF Revy nr. 5, 2005, hvor foreningens næstformand
Lene Stampe Mortensen og formand Claus Vesterager Pedersen fortæller om baggrund og funktionalitet for
den nye hjemmeside.
DF Revy:
DF Revy skiftede pr. 1. marts 2005 redaktør. Bladets redaktør gennem de sidste 3 år, Kirsten Krogh Kruuse,
fik pr. 1. februar 2005 nyt arbejde, som desværre ikke kunne forenes med redaktørarbejdet for DF. Bladets
nye redaktør er Naja Porsild, der - ligesom tidligere Kristen Krogh Kruuse – er ansat på Handelshøjskolens
Bibliotek i Århus og frikøbt til redaktørarbejdet. Redaktøren for DF Revy har støtte af en redaktionsgruppe,
som i beretningsåret har bestået af Anne Cathrine Trumpy og Adrian Price fra Danmarks Veterinær- og
Jordbrugsbibliotek, samt af bestyrelsesmedlem Bente Lope. Redaktionsgruppen er med til at lægge linien for
indholdet og hjælper redaktøren med forskellige praktiske forhold.
DF Revy skiftede pr 1. januar 2005 trykkeri (Elbo Grafisk i Fredericia) og overgik dermed til firfarvetryk i hele
bladet til samme prisniveau som hidtil. Det nye trykkeri leverede samtidigt et online redigeringsværktøj, som
gav hele redaktionsudvalget mulighed for en mere aktiv deltagelse i udformningen af bladet. Redigeringsværktøjet var inkluderet i trykkeprisen. Dermed skulle rutinerne ved fremstilling af bladet være mindre ressourcekrævende og forhåbentlig er layout og design blevet yderligere forbedret.
Desværre har det taget længere tid en beregnet at tilbyde DF Revy i elektronisk udgave. Mens redaktørskiftet kun meget minimalt påvirkede udgivelsen af DF Revy i papirform, har den elektroniske udgave ligget let
underdrejet. Det er imidlertid vort håb, at e-DF Revy vil være lige på trapperne i forbindelse med DFs årsmøde 2005. Bestyrelsen har besluttet, at kun det nyeste nummer af bladet vil være belagt med adgangsrestriktion og dermed kun være tilgængelig for foreningens medlemmer. Alle andre numre vil være fuldt tilgængelige for offentligheden. Bladet vil i e-udgave - i hvert fald i første omgang - være en fuldstændig pdf-version af
det papirbårne blad, inklusiv reklamer og indstik.
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle skribenter i DF Revy til at give tilladelse til elektronisk oplægning. Redaktionen udsender forespørgsel herom.
Økonomi og medlemsgrundlag:
DFs økonomiske tilstand er fortsat i god gænge. Foreningens medlemsskare er antalsmæssig stabil, men
desværre med en ganske svagt faldende tendens fra 2004 til 2005, både for personlige (2 %) og for institutionelle medlemskaber (5 %). Måske kunne en hvervningskampagne blandt de mange Undervisningsministerielle biblioteker overvejes? Foreningen har pr 1. august 2005:
•
•
•

614 personlige medlemmer
128 institutionelle medlemmer
209 betalende abonnenter på DF Revy (fald på 3 % fra 2004 til 2005)

Foreningens arrangementer er altid blevet budgetteret forsigtigt, således at overskud - i større eller mindre
grad - normalt altid har været garanteret. Samtidigt kan det naturligvis med glæde konstateres, at DFs arrangementer er meget velrenommerede og oftest særdeles velbesøgte.
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DF modtager årligt et tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Dette tilskud er af stor betydning for foreningens drift
og ydes normalt til særlige forhold: i beretningsåret er der således ydet tilskud til det nordiske og internationale samarbejde samt til omlægning af DF Revy til elektronisk publicering. Det er tilskud, som foreningen er
taknemmelig for og som sikrer fremdrift og aktivitet på de områder, hvortil der ydes denne økonomiske
hjælp.
Bestyrelsen har på baggrund af den øjeblikkelige forholdsvis gode økonomi i foreningen og i accept af de
interne revisorers skriftlige bemærkninger i forbindelse med godkendelsen af sidste års regnskab besluttet,
at prisen for at deltage i kurser, møder og konferencer arrangeret af DF og dens forskellige fora reduceres.
DFs arrangementer er ikke dyre set i forhold til andre udbyderes prisniveau. Imidlertid vil forventningen om
mærkbart lave priser fra såvel de personlige som de institutionelle medlemmer af foreningen forhåbentlig
kunne imødekommes endnu bedre fremover og dermed skabe grundlag for medlemstilvækst og netværksdannelse. Bestyrelsen har besluttet, at prisforskellen for deltagelse i foreningens arrangementer som medlem og som ikke-medlem skal være mere markant end hidtil, hvilket kan give anledning til en sænkelse af
medlemsprisen og en hævelse af ikke-medlemsprisen for arrangementer i DF sammenhæng.
I forbindelse med samarbejdet med Bibliotekarforbundet om ”Fokus på forskningsbibliotekerne” (se nedenfor) har bestyrelsen besluttet at invitere gratister med til kurser og arrangementer, når det skønnes relevant.
For også at gøre forskningsbibliotekerne synlige for unge studerende deltog der på den baggrund 3 bibliotekarstuderende på vinterinternatmødet i februar 2005 og der er inviteret 2 bibliotekarstuderende med til årsmødet 2005. Det er imidlertid ikke udelukkende studerende, som bør eller kan inviteres, også journalister,
beslutningstagere eller andre, som vil kunne have gavn af at høre, hvad forskningsbibliotekerne bedriver
tiden med, vil kunne få dette tilbud.
Når alt det positive om foreningens økonomi er sagt, skal det erindres, at det er nødvendigt for DF at have
en opsparing af en sådan størrelse, at foreningen kan sikre enhver sit i det tilfælde, at indtægter udebliver
eller generelt dårlige tider skulle indtræffe.
DFs kasserer René Steffensen har i en artikel i DF Revy, nr. 4, 2005 nærmere beskrevet, hvordan og hvorfor
foreningen nu sætter priserne ned.
Arrangementer:
DF har i beretningsåret stået for eller været med til at planlægge en række forskellige arrangementer i form
af faglige møder, temadage og konferencer:
•
•
•
•

•
•
•

DFs årsmøde 2004 blev afholdt i Roskilde 9.-10. september 2004 med temaet ”Forskningens samspil med omverdenen – og forskningsbibliotekernes rolle”. Der var 133 deltagere til dette årsmøde.
DF afholdt temadag om fagreference 3. november 2004 i København. Der var 45 deltagere til temadagen.
DF afholdt julemøde 16. december 2004 på Det Kgl. Bibliotek med titlen ”Det store bogtyveri – myter
og realiteter i fortid og nutid” ved Det Kgl. Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen. Der var 40 deltagere til dette arrangement.
DF deltog med paneloplæg og efterfølgende debat ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen i en konference om ”Integrerede brugerrettigheder på tværs af folke- og forskningsbiblioteker”, 26. januar 2005, i ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Konferencen var arrangeret af Biblioteksnetværk Århus Amt i samarbejde med Biblioteksstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening og DF. Der var
99 deltagere til konferencen.
DFs internatmøde 10.-11. februar 2005 på Klarskovgaard ved Korsør med temaet ”Det grænseløst
samarbejdende bibliotek” havde samlet 141 deltagere.
Gå-hjem-møde 9. marts 2005 i Århus om ”Det store bogtyveri – myter og realiteter i fortid og nutid”
blev arrangeret i samarbejde med Statsbiblioteket. Der var 10 tilmeldte eksterne DF-medlemmer til
dette arrangement ud over Statsbibliotekets egne medarbejdere.
Temadag om ”Forventninger til HK’erne i forskningsbibliotekerne – krav og muligheder” blev afholdt
15. juni 2005 i Odense og arrangeret i et samarbejde mellem DF og HK Stat – TR Kollegiet for de
Statslige Biblioteker og Arkiver. Der var 92 deltagere til denne temadag.

I beretningsåret har flere af DFs 6 faglige fora atter planlagt og arrangeret møder, temadage og konferencer:
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•
•
•
•

DFs Forum for Brugeruddannelse afholdt 5. november 2004 med tilskud fra DF en rundbordskonference om informationskompetence for 10 inviterede deltagere, bl.a. med henblik på at sætte større
fokus på informationskompetence også udenfor forskningsbibliotekernes egen verden.
DFs Forum for Registrering afholdt 27. januar 2005 i Vejle en temadag med titlen ”Redskabsgymnastik med emneord og klassifikation eller frit fald i Nettet”. Der var 71 deltagere.
DFs Forum for Tidsskrifter afholdt 26. april 2005 i Odense en temadag med titlen ”Kom godt i gang
med elektroniske tidsskrifter”. Der var 59 deltagere til dette arrangement.
DF’s Forum for Fjernlån afholdt 19.-20. maj 2005 i samarbejde med Bibliotekarforbundets Referencegruppe fjernlånskonference på Hindsgavl med titlen ”Fjernlånet nationalt og internationalt - tendenser og visioner”. Der var 80 deltagere.

Høringssvar, udvalgsarbejde m.v.:
DF har i det forløbne år afgivet høringssvar i en lang række forskellige høringer af såvel politisk som faglig
karakter og medlemmer af DFs bestyrelse har ex officio medvirket i forskellige politiske råd og udvalg:
•
•
•
•
•
•
•

Høring over ny pligtafleveringslov og ændring af ophavsretsloven (Kulturministeriet, september
2004).
Høring over udkast til udviklingsplan for bibliotek.dk 2005 (Biblioteksstyrelsen, november 2004).
Møde mellem Danbib opdragsgivere og bibliotekernes lederforeninger vedr. bibliotek.dk udviklingsplan 2005 (Biblioteksstyrelsen, december 2004). DF var repræsenteret ved foreningens formand
Claus Vesterager Pedersen.
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (Kulturministeriet, november
2004).
Høring over lovforslag til udmøntning af kommunalreformen på Kulturministeriets område (Kulturministeriet, januar 2005).
Høring over KMSU Midtvejsrapport fra Danmarks Biblioteksforenings Udvalg vedr. Kvalitetsmåling,
Måle- og Sigtepunkter (Danmarks Biblioteksforening, januar 2005).
Teknologirådets arbejdsgruppe og rapport vedrørende digitale rettigheder i informationssamfundet:
DRM – muligheder og udfordringer (Teknologirådet, udkast, maj 2005). Bestyrelsesmedlem Karen
Grundvad Kvist repræsenterer DF i dette arbejde, som forventes afsluttet med endelig rapport september 2005.

DFs høringssvar kan alle læses på foreningens hjemmeside www.dfdf.dk.
Nationalt samarbejde:
Det nationale samarbejde har koncentreret sig om DFs traditionelle samarbejdspartnere:
•

Biblioteksstyrelsen
Bestyrelsesmedlem Frede Mørch repræsenterer DF i Biblioteksrådet med foreningens formand
Claus Vesterager Pedersen som suppleant. Biblioteksrådet er et rådgivende organ nedsat af Biblioteksstyrelsen. Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet.
Astrid Jacobsen fra Syddansk Universitetsbibliotek har i sidste del af beretningsåret repræsenteret
DFs Forum for Fjernlån i Biblioteksfagligt Udvalg om bibliotek.dk (i første del af beretningsåret var
det Irene Stadsgaard fra Statsbiblioteket, som repræsenterede DFs Fora for hhv. Fjernlån og Brugerservices). Det Biblioteksfaglige Udvalg om bibliotek.dk er ned sat af Biblioteksstyrelsen for at sikre en løbende inddragelse af erfaringer i første række med brugernes brug af bibliotek.dk og dernæst med det tekniske samspil mellem de lokale bibliotekssystemer og bibliotek.dk.

•

DBC (Dansk BiblioteksCenter A/S)
DF er medlem af DBCs Fagråd og har i beretningsåret været repræsenteret ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen. DBCs Fagråd udgør et forum for dialog om Dansk BibblioteksCenter A/S’ prioriteringer og dispositioner. Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse.

•

Rektorkollegiet
Rektorkollegiets Biblioteksudvalg, som er nedsat til at rådgive Rektorkollegiet i sager vedr. universiteternes biblioteksforhold, har efter et par hektiske år med bl.a. budgetmodeldiskussionerne ført en
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noget mere tilbagetrukket tilværelse i beretningsåret, hvor der ikke har været behandlet bemærkelsesværdige sager. Rektorkollegiet har dog udpeget Michael Cotta-Schønberg, Det Kongelige Bibliotek og foreningens formand Claus Vesterager Pedersen som medlemmer af følgegruppen til DEFFprojektet ”Lånernes forventninger og krav til det hybride bibliotek”. DF er i Rektorkollegiets Biblioteksudvalg repræsenteret af Svend Larsen fra Statsbiblioteket og af foreningens formand Claus Vesterager Pedersen.
•

Biblioteksparaplyen
Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er fortsat - ud over DF - Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarforening, HK Kommunal - Biblioteksudvalget, HK Stat - TR Kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver samt Kommunernes Skolebiblioteksforening. Samarbejdet i Biblioteksparaplyen er højt prioriteret i DF og foreningen deltager
derfor så vidt muligt i arbejdet med såvel formand som næstformand. Biblioteksparaplyen koordinerer både nationale og internationale sager af fælles interesse og fungerer som et informations- og
netværksorgan. DF er repræsenteret af foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og formand Claus Vesterager Pedersen.
Samarbejdet i Biblioteksparaplyen (og Biblioteksparaplyens medlemsorganisationer) blev præsenteret ved en særlig forelæsning for 7. semester studerende på Danmarks Biblioteksskole i november
2004. Foreningens formand Claus Vesterager Pedersen repræsenterede DF ved den efterfølgende
debat.

•

Bibliotekarforbundet (BF)
DF har i beretningsperioden fortsat det meget konstruktive samarbejde med Bibliotekarforbundet,
som blev initieret i 2004 med dannelsen af en fælles arbejdsgruppe ”Fokus på forskningsbibliotekerne”. Arbejdsgruppen har i november 2004 udarbejdet et fælles program ”Idékatalog – Fokus på
forskningsbibliotekerne” og dette har i marts 2005 medført en af såvel DFs bestyrelse som af Bibliotekarforbundets bestyrelse tiltrådt ”Handlingsplan 2005-2007 – Fokus på forskningsbibliotekerne”. Af
projekter i denne handlingsplan kan nævnes: ”Øget fokus i medierne”, ”Øget fokus hos beslutningstagere” samt ”Øget fokus hos medarbejdere”. DFs bestyrelse er repræsenteret i arbejdsgruppen ved
næstformanden Lene Stampe Mortensen og ved kassereren René Steffensen, som tillige er formand
for arbejdsgruppen. Laila Westerberg fra DFs Forum for Markedsføring og Brugerservice supplerer
bestyrelsesmedlemmerne i arbejdsgruppen.
Det skal endvidere nævnes, at DFs forskellige fora også i denne beretningsperiode har haft et meget
konstruktivt samarbejde med Bibliotekarforbundets faggrupper om faglige arrangementer.
”Handlingsplan 2005-2007 – Fokus på forskningsbibliotekerne” kan læses på foreningens hjemmeside www.dfdf.dk.

•

Danmarks Biblioteksskole
DF er repræsenteret i Danmarks Biblioteksskoles Uddannelsesråd ved foreningens næstformand
Lene Stampe Mortensen. Uddannelsesrådet er nedsat af Kulturministeriet og har til formål at rådgive
Biblioteksskolen og Kulturministeren om principielle spørgsmål vedrørende skolens virksomhed indenfor undervisning, forskning samt kursus- og efteruddannelsesvirksomhed.
Foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen repræsenterede DF ved Biblioteksskolens Erhvervsdag, 7. oktober 2004 i København. DF deltog med stand og bidrag til paneldebat. Der var stor
interesse blandt de studerende for foreningen og der kom bl.a. 6 nye medlemmer til foreningen på
baggrund af foreningens deltagelse i Erhvervsdagen. DF deltager også fremover i dette arrangement
(hvert andet år) og planlægningen vil blive lagt i hænderne på den ovennævnte BF/DF arbejdsgruppe om fokus på forskningsbibliotekerne.
Bestyrelsesmedlem Karen Grundvad Kvist repræsenterer DF i Biblioteksskolens Bruger- og Aftagerudvalg vedrørende Masteruddannelsen i Biblioteks- og Informationsvidenskab. Der har været afholdt
1 møde i dette udvalg i august 2005.

Internationalt samarbejde:
Det internationale samarbejde er fortsat en vigtig del af DFs virke. DF er medlem af en række internationale
organisationer og foreningen har tradition for at være stærkt engageret i nordisk, europæisk og international
virksomhed:
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•

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - http://www.ifla.org/
DF deltog i IFLAs årsmøde og konference august 2005 i Oslo ved foreningens næstformand Lene
Stampe Mortensen.
DF bidrog til en fælles nordisk IFLA-publikation om de nordiske biblioteker og deres organisationer,
som blev specielt fremstillet til IFLAs årsmøde og konference i Oslo. Publikationens titel er “Nordic
Libraries and their Organisations in the 21st Century”. DFs bidrag er skrevet af foreningens formand
Claus Vesterager Pedersen i samarbejde med Bibliotekslederforeningens formand Jørgen Bartholdy. Artiklens titel er: ”Strategies for Cooperation and Networking in Denmark”.

•

LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - http://www.kb.dk/liber/
Bestyrelsesmedlem Gitte Larsen deltog bl.a. som repræsentant for DF i LIBERs årsmøde og konference 5.-9. juli 2005 i Groningen. DF bidrog med et skriftligt høringssvar og efterfølgende deltagelse i
særskilt møde mellem LIBERs bestyrelse og en lang række europæiske (forsknings)biblioteksforeninger vedr. LIBERs fremtidige struktur og udviklingsmuligheder som organisation og forening for de europæiske forskningsbiblioteker. Høringssvaret og referat af møde d. 5. juli
2005 kan læses på DFs hjemmeside www.dfdf.dk.

•

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) http://www.eblida.org/
DF har - som de øvrige danske medlemsorganisationer - tidligere været bekymret for aktivitet og
indhold i EBLIDAs virke. Dette har indenfor de sidste 2 år bedret sig markant og DFs bestyrelse har
derfor besluttet at deltage mere aktivt i arbejdet, bl.a. ved deltagelse i EBLIDAs årsmøder fra og med
2006. I forbindelse med valg af ny præsident ved EBLIDAs årsmøde 2005 overdrog DF sin stemme i
Danmarks Biblioteksforenings varetægt.

•

NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund) http://inet.dpb.dpu.dk/nvbf/nvbf.html
I det nordiske samarbejde er DF direkte engageret ved repræsentation i bestyrelsen for NVBF. I beretningsåret har DFs bestyrelsesmedlem Gitte Larsen og DFs kasserer René Steffensen været medlemmer af NVBF’s styre.
Som det har fremgået bl.a. af en bagsideartikel i DF Revy, er DFs bestyrelse ikke helt tilfreds med
den retning, som samarbejdet i NVBF har taget indenfor de sidste 2-3 år og derfor har de danske repræsentanter i NVBFs styre sammen med de svenske styremedlemmer bedt om på næste styremøde i NVBF (til oktober) at få diskuteret og fastlagt et bedre, mere strømlinet og mindre ressourcekrævende samarbejde mellem de nordiske biblioteksforeninger end det, som for øjeblikket foregår i
NVBF. Dette vil blive nærmere belyst i den særskilte beretning fra NVBF, som aflægges på DFs
årsmøde 2005.

Medlemskaber:
DF er fortsat betalende medlem af en række danske og udenlandske paraplyorganisationer, således som det
fremgår af den ovennævnte gennemgang af det nationale og internationale samarbejde og det er bestyrelsens opfattelse, at det er såvel nødvendigt som givtigt for foreningen at deltage i disse organisationer:
•
•
•
•
•

NVBF
IFLA
LIBER
EBLIDA
Biblioteksparaplyen

Deltagelse i møder, konferencer mv.:
Ud over de årsmøder og konferencer, som er nævnt under det nationale og internationale samarbejde, har
DF været repræsenteret på en lang række andre møder i beretningsåret:
•
•

Bibliotekarforbundets generalforsamling, 23.-24. oktober 2004, i Nyborg.
DF var repræsenteret ved næstformanden Lene Stampe Mortensen.
Biblioteksstyrelsens biblioteksledermøde, 8.-9. november 2004, i Nyborg.
DF var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen.
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•
•
•
•

Bibliotekslederforeningens årsmøde, 3.-4. februar 2005, i Vejle.
DF var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen.
DEFF-åbningsseminar: Lancering af nyt samarbejde mellem DEF og UvM, 18. april 2005, i København.
DF var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen.
Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, 3.-4. marts 2005, i Odense.
DF var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen.
Bestyrelsesmedlem Gitte Larsen deltog (i embeds medfør) i 4th Nordic-Baltic Library Meeting, 2.-3.
maj 2005 i Liepaja, Letland med temaet “Research and Innovation: Nordic-Baltic Strategies for Library Development” og fungerede samtidigt som observatør for DF ved denne konference.

Afslutning:
Det er fremdeles et særdeles aktivt år, som nu afsluttes. Bestyrelsen vil hermed gerne takke alle foreningens
medlemmer for den store opbakning, for god respons og gode ideer til ændringer og nye tiltag. Vi håber på
jeres fortsatte støtte og lægger hermed beretningen ud til debat.

På bestyrelsens vegne
Claus Vesterager Pedersen
Formand
Roskilde, 5.9.2005
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