GF 2015
Bibliotek & Uddannelse
Referat
1. Valg af dirigent og referent
Ina V. Slott (SoSu C) vælges som dirigent
Tanja Christensen (Herningsholm Erhvervsgymnasium) som referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Tanja Christensen gennemgår bestyrelsens beretning – bilag 1
__________________________________________________________________________________

Generalforsamlingen afbrydes
Debat om BF og uddannelsesbibliotekerne med Tine Jørgensen, Formand for BF

Tine fremlægger sine tanker omkring BF og uddannelsesbiblioteker, samt de konkrete tiltag BF
har sat i gang. Hensigten er at synliggøre vores job og skabe nye bibliotekarjobs på
uddannelserne. Tine understreger at BF er meget åbne for opfordringer fra medlemmerne,
ligesom de gerne vil fodres med oplysninger om eksempelvis reformer osv.
I forhold til Bibliotek&Uddannelses bekymring om øget konkurrence fra Folkebibliotekerne,
svarer Tine, at det ikke er tanken fra BF, at Folkebibliotekerne skal bruge deres ressourcer her.
De har rigeligt at tage fat på andre steder – f.eks. i forhold til Folkeskolerne.
Tanken om samarbejde er god, men uddannelsesbibliotekerne skal have et boost.
BF er opmærksomme på store lokale forskelle og har fokus på at fremhæve det gode
samarbejde. Det er ikke en konkurrence mellem forskelle typer af biblioteker.
Tine præsenterer arbejdsgruppens formål og arbejde:
1. Afdække området
Man har indtil nu sammenkørt lister/registre. Eks. hvor mange uddannelsesbiblioteker,
hvor, osv. Listerne er endnu ikke fyldestgørende.
Ønske: F.eks. et Danmarkskort, der kan give et overblik.
2. Forslag til aktiviteter og indsatsområder som HB kan tage stilling til
Gå-hjem-møder
Webinar
Medlemsmøder
Efter-/videreuddannelse
3. Synliggørelse af vores kompetencer
Liste over kompetencer
Profiler

Folder/Publikation
Artikler i Perspektiv, Gymnasieskolen m.m.

Tanken er, at det skal synliggøres, hvorfor der er brug for os.

Kommentarer fra medlemmer:


”De gode historier” – ud på hjemmesiden. Perspektiv er i gang med at samle positive historier.
Man må meget gerne melde ind, hvis man har bidrag.



Vigtigt at BF får solgt os til Rektorforeningen. De ved ikke hvad vi kan.



Flere lokale netværk. Gode erfaringer fra Nordjylland.
Strategisk samarbejde i kommunerne kunne være spændende.



Kan man bruge universitetsbibliotekerne til at sætte krav om, hvad gymnasieelever skal kunne?
Find ”den røde tråd”.



Vores styrke er, at vi er tæt på brugerne.



Flere muligheder for efteruddannelse.



Gå-hjem-møder skal ikke nødvendigvis være i de store byer. De kunne sagtens være en del af
et lokalt ERFA-møde ol.



Der bør være mere fokus på undervisningskompetencer på bibliotekaruddannelsen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående 2 kalenderår
Birgit B. Lund fremlægger.
Vi skal være opmærksomme på, om det er problematisk at tilkøbe kasser posten i forhold til
vedtægterne.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende 2 kalenderår med forslag til
kontingent
Birgit B. Lund fremlægger. Kontingentet ændres ikke. Lidt højere abonnements pris.
Budgettet godkendes.

5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
- Vedtægtsændringer – bilag 2
Nye standardvedtægter fra BF. Susanne Dyna Knudsen gennemgår.
§5, stk. 1 ændres til 5-7 medlemmer

§5, stk. 2 ændres til 5 medlemmer
§5, stk. 6 evt. slettes. Der tilføjes: Kasser ydelser kan evt. tilkøbes eksternt.
Vedtægtsændringerne godkendt.

6. Valg af bestyrelse
Birgit Brink Lund (genopstiller)
Susanne Dyna Knudsen (genopstiller)
Mette G. Hansen (genopstiller)
Michael Pilgaard (genopstiller ikke)
Tanja Christensen (genopstiller ikke)
Ina Vink Slott (genopstiller ikke)
Nye bestyrelse:
Birgit Brink Lund (Erhvervsakademiet Lillebælt)
Susanne Dyna Knudsen (Midtsjællands Gymnasium)
Mette G. Hansen ( Erhvervsakademi Århus)
Ina Vink Slott (SoSu C)
Lone Nørgaard Pedersen (VIA Thy Uddannelsescenter)
Anne-Marie Fiala Carlsen (University College Lillebælt) - suppleant.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Bente Thorup Andersen (UC Nordjylland)
Dina Pedersen (Aurehøj Gymnasium)
Michael Pilggard (Social- og Sundhedsskolen Århus) – suppleant.

8. Eventuelt
Opfordring til den nye bestyrelse: Mere samarbejde og dialog.

