
På generalforsamlingen 2010 blev bestyrelsens forslag til ved-
tægtsændringer godkendt.

Det betyder, at det personlige medlemskab som et af de bærende
elementer nu udfases, og at institutionerne fremover betaler et
samlet kontingent for den respektive institution – herunder for
alle dens medarbejdere.

Bestyrelsen arbejder nu på at implementere vedtægtsændring-
erne, som hvad angår kontingenterne får effekt fra 2011.

Efter generalforsamlingens fredsvalg er DFs bestyrelse blevet
konstitueret:

Michael Cotta-Schønberg
vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek – formand – NYINDVALGT
Eli Greve
bibliotekar, Syddansk Universitetsbibliotek, – næstformand
Gert Poulsen
vicebiblioteksdirektør, CBS Bibiotek – kasserer – NY KASSERER
Johnni Brobak Nielsen
udviklingskonsulent, ASB Bibliotek, Aarhus Universitet
Ditte Jessing
overbibliotekar, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek
Christian Lauersen
informationsspecialist, Det Kongelige Bibliotek
Volkmar Engerer
forskningsbibliotekar, Statsbiblioteket – NYINDVALGT
Susanne Dalsgaard Krag
Biblioteksleder, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek,
Aarhus Universitet

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget. Ud
af bestyrelsen er trådt Per Steen Hansen, VIA Bibliotekerne og
Gitte Behrens, Statsbiblioteket.
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ÅRSMØDE 2010

Nationale løsninger?
KONSTITUERING

Ny bestyrelse

Nyt fra foreningen

Direktør Jens Thorhauge præsenterede Biblioteksstyrelsens beret-
ning på årsmødet. Et resumé bringes her:

”Kurven over udlån, fornyelser og download i de 16 største ud-
dannelses- og forskningsbiblioteker gennem se seneste 10 år viser
et entydigt fald i udlånet af fysiske materialer fra 4,1 mio. lån til
2,6 mio. Og omvendt en entydig stigning i downloads af e-res-
sourcer fra 1,4 mio. i 2000 til 16,4 mio. i 2009. Alene fra 2008 til
2009 er der en stigning på omkring 25 %. Hvis antallet af
downloads er et succeskriterium går det forrygende i de danske
forskningsbiblioteker. Antallet af downloads er naturligvis et cen-
tralt succeskriterium, men det er ikke det eneste. Udfordringen er
også at udvikle nye services, der faciliterer forskningen og under-
visningen.

DEFF-styregruppen arbejder på en ny strategi hvis hovedsigte er
at DEFF-ressourcerne skal mere i spil, både i forhold til de nuvæ-
rende brugere og i forhold til nye brugere. Centrale mål i strate-
gien er: her og nu skal alle studerende bruge bibliotekernes
services mere massivt. På 5-8 års sigt er hovedmålet at færdigud-
dannede bibeholder deres adgang til bibliotekernes services og
fortsætter med at bruge dem, og at der skabes en access/service for
små og mellemstore virksomheder. Desuden skal informations-
kompetence på skemaet i alle uddannelser. Infrastrukturen skal
fortsat udvikles. Bag strategien ligger en idé om, at bibliotekerne
mere offensivt støtter den danske innovationsstrategi ved at ar-
bejde for at forsknings- og vidensressourcer kommer mere i spil
uden for det snævre forsknings- og uddannelsesmiljø.

De store udfordringer til forskningsbibliotekerne gør det relevant
at overveje forskningsbibliotekernes stilling til konceptet ’Dan-
skernes Digitale Bibliotek,’ der er en central anbefaling i udvalgs-
rapporten ’Folkebibliotekerne i vidensamfundet’. Der er generel
tilslutning fra både stat og KL til at iværksætte en undersøgelse af,
hvordan en fælles organisering af et virtuelt bibliotek kan finansie-
res og organiseres. En prototype på et virtuelt bibliotek, der inte-
grerer præsentation af både analoge og digitale værker og diverse
biblioteksservices, er lanceret i august med pallesgavebod.dk, der
er et nationalt børnebibliotekssite. Her sættes der en ny standard
for webpræsentation af biblioteksmaterialer, for fælles produktion
af indhold og samarbejde med professionelle formidlere, der har
skabt det univers, formidlingen foregår i. Pallesgavebod.dk de-
monstrerer, hvad vi kan gøre ved at koordinere kræfterne i ét site i
stedet for at skabe ét i hver kommune. Tilsvarende kan man fore-
stille sig, at Danskernes Digitale Bibliotek bliver et koncept for
alle biblioteker – inklusive skolebiblioteker og forskningsbibliote-
ker.”

Slidepræsentation kan ses på
www.bibliotekogmedier.dk/om-os/direktoeren

GENERALFORSAMLING

Fra forslag til vedtægter

På årsmødet blev DFs arbejdsprogram for 2011 præsenteret:
• Medlemskampagne & medlemsundersøgelse: Især med fokus
på medlemmernes forventninger til foreningen
• Fokus på udbygning af institutionelle medlemskaber
• Overvågning og konsolidering af økonomi
• Re-vitalisering af foreningen herunder etablering af nye fora
og rekruttering af medlemmer til fora og til bestyrelsen
• Udbygning af hjemmesiden som formidlings- og kommunika-
tionsorgan

ARBEJDSPROGRAM

Indsatser
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FORMANDSFARVEL

Input & Output
Foreningen har haft formandsskifte, og REVY har spurgt den af-
gående formand om hans største fodaftryk på DF og personlige
udbytte ved at sidde i bestyrelsen.

Per Steen Hansen:

”Mit største aftryk er helt klart sat i de seneste 2 år, hvor jeg som
formand i høj grad har været med til at tegne foreningen. I min
formandsperiode har fokus specielt været på at genoprette for-
eningens økonomi, da regnskabsårene 2007 og 2008 var præget
af meget store underskud. Det er lykkedes at vende denne ud-
vikling, da regnskabet for 2009 havde et pænt overskud og re-
sultatet for 2010 tegner til at komme ud i balance.

Det har været en væsentlig opgave at få udarbejdet en ny, frem-
adrettet og robust finansieringsmodel og de dertil hørende nød-
vendige ændringer af foreningens vedtægter, således at
institutionerne nu betaler et samlet kontingent for den respektive
institution samt alle institutionens medarbejdere. Der er således
skabt grobund for et bredt medlemsengagement i fremtiden. Det
håber jeg, at både biblioteker og medarbejdere vil gøre aktivt
brug af, således at foreningen vil kunne leve videre i et dyna-
misk og tidssvarende design.

Jeg har endvidere arbejdet aktivt for, at Danmarks Forsknings-
biblioteksforening ikke kun skal være en forening for klassiske
forskningsbiblioteker. Foreningen skal favne bredt i biblioteks-
landskabet. Efter mange års ansættelse i universitetsbiblioteker
blev jeg i min formandsperiode ansat som chef for VIA bibliote-
kerne, et af de nye store biblioteker under professionshøjsko-
lerne; en sektor som vil kunne bidrage værdifuldt til foreningens
fremtidige virke.

Jeg fik personligt et større indblik i og overblik over det danske
bibliotekslandskab herunder de aktuelle faglige og politiske
emner. Desuden fik jeg udvidet mit netværk både indenfor og
udenfor bibliotekssektoren, et netværk, der også kan anvendes
og trækkes på efter bestyrelsesperioden. At stå i spidsen for
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været en diploma-
tisk og forhandlingsmæssig øvelse, da mange og forskellige in-
teresser og synspunkter skal tilgodeses, hvis legitimiteten som
formand skal opretholdes. Dette har været et spændende og læ-
rerigt stykke arbejde.”
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LODTRÆKNING

Vindermentalitet
Edith Clausen, Forskningsbiblioteket, Aarhus Universitetshospi-
tal og Andreas Brix, Sundby Bibliotek, Københavns Biblioteker,
har deltaget i lodtrækningen annonceret i REVY nr. 5. De har
hver vundet et eksemplar af ”Citationsindexering” af Svend
Bruhns.

KONFERENCE

Fjernlån i maj
DFs fjernlånskonference arrangeres af FORFRA og holdes på
Hindsgavl, Middelfart, den 26.-27. maj 2011.

Læs mere på dfdf.dk løbende.

VINTERINTERNAT

Det digitale forskningsbibliotek
På årsmødet annoncerede bestyrelsen arbejdstitlen for emnet på
vinterinternat 27.-28. januar 2011 som "Spræng siloerne: inte-
greret søgning og e-bøger i det digitale forskningsbibliotek".

Et foreløbigt program annonceres på dfdf.dk i løbet af novem-
ber.

MEDLEMSRABAT

Online Information Conference
Årets Online-konference foregår i London 30. november-
2. december 2010. Konferencens hovedtema er “Discover new
ways of working in the linked and social web”. Konferencen
kører med 4 tracks, som man kan shoppe imellem:

• Exploiting open and linked data
• Harnessing opportunity from the social web and 'the cloud'
• Information professionals demonstrating value and impact
• New platforms and user behaviours for delivering content

Som altid er der rabatter til alle deltagere fra den akademiske
sektor (50 % rabat = £399) og den offentlige sektor (37 % rabat
= £499). Men DF har en speciel mulighed for at tilbyde sine pri-
vatansatte medlemmer en rabatpris på £595 (til og med den 5.
november, herefter er prisen £675).

Tilmelding på www.online-information.co.uk/promo/wn
– i rubrikken ”Are you a member of any of these associations?”
angives DF.


