
Referat - FLIPD bestyrelsesmøde 

 Tid & sted: d. 01/09 2022, Copenhagen Business School Library  

Tilstede: Charlotte, Lisbeth, Maria, Joshua, Kirstine, gæst: Thomas Basbøll 

Afbud: Solveig, Søren, Simon 

Referent: Kirstine 

 

Dagsorden 

 11:30 Velkommen og praktik, herunder næste møde og referent. (0) 

 12:00 Frokost 

 12:45 Lokalt indslag om CBS Library PhD Week v/ Thomas Basbøll (1) 

 13:15 DFFU Summit (2) 

 14:00 Kaffe og kage 

 14:15 DFFU Summit fortsat (2) 

 15:30 Bordet rundt (3) 

 16:15 StopPlagiat og andet spændende (4) 

 16:30 Evt. (4) 

 

0. Næste møde bliver på Nansengade 19, hos Kiro og Cphbuisness. Vi mødes efter Summit og skal 

helt sikkert bruge et punkt på opsamling. Kiro er dagens referent.  

Desuden er vores lækre middag rykket til denne dag så vi alle kan være med 😊 sæt kæmpe X i 

kalender og familiens/køleskabs kalender 😊 

 

1. Thomas Basbøll fortæller om PhD workshop-uge som han afholder sammen med en masse gode 

kolleger fra CBS Bibliotek, det gennemføres når der er 15 deltagere og det er enten PhD’er der lige 

er begyndt eller forskningsassistenter der senere gerne vil søge en PhD.  Gennemgang af korrekt 

akademisk skrivning som også er formålet med kurset, desuden kan det ses som et fælles CBS PhD 

netværk.  Kurset er ikke obligatorisk og varer en uge. Udbydes igen i nov.  

 

2. DFFU Summit Joshua deler opgaveliste til Summit, Solveig indhenter ”tre linjer” om Open Edu 

Ressources fra Jeanette Ekstrøm sendes til Claus inden 0909, Charlotte: der bliver lavet et separat 

poster-kald internt blandt tilmeldte. Maria byder ind i ’spor oplæg uden tilknyttet FORA’ som chair. 

Buddyordning: Lisbeth/Kirstine kigger på konceptet og laver et miniskriv. Discoaften, musik og fis 

Kirstine/Andrea er på…. Morgensang Joshua/Kirstine synger for(!)  

Besøg på Clay EFTER konferencen Joshua.  

Charlotte/Lisbeth er på Handlemod (Charlotte introducerer og Lisbeth er praktisk gris) 

Solveig/Søren er på Open Educational Resources (Solveig introducerer og Søren er praktisk gris) 

Maria/Simon er på ’tenker at vi ik vil plage…’ (Maria introducerer og Simon er praktisk gris) 

Vi satser på at ALLE i FLIPD sidder med under DFFU generalforsamling.  

Kirstine, Simon, Joshua viser vejen på gåtur onsdag (keramikruten) 



Solveig leder an på løbetur og Lisbeth/Charlotte på gåtur torsdag (evt. keramikruten)  

Morgendagens bibliotekar (Maria introducerer og Joshua er praktisk gris). Dem der har kontakter 

til oplægsholderne skal gå ind i Teams – ’under generel-oplægsholdere – datablad’ og lægge de 

praktiske oplysningerne til databladene (Der er udsendt en mail med dette også) Lisbeth og Maria 

spørger Kalle og Ulla om de vil interviewes til Handlemods oplæg.  

3.  

Bordet Rundt: 

Kiro: Vejledning til opgaveskrivning (VtO) er endelig ude og leve og alle 1. semester studerende skal 

følge den og bl.a. bruge APA som reference standard.  Ny opgave bliver at få Cph bib på website og 

ikke inde i LMS system hvor de er nu. Masser af intro og undervisning i denne tid.  

Maria: Deres leder har efter al sandsynlighed fået plads i ’campus ledelsen’. Adjunkt kurser 

udbydes til bib folk og 17 af kollegaerne er med på tre kurser. Ny indretning på ’nord’. Der skal 

laves nyt ’web’ og biblioteket har desværre ikke indflydelse derpå.  

Charlotte: meget fokus på undervisning med 1140 nye studerende der stater d.d. Der bliver på 

forsøgs basis sendt nyhedsbrev ud til ’ansatte’ hvert kvartal. I samarbejde med 

kommunikationsafdelingen. Sydhavnen er blevet en del af fællesservice københavn og ’kun’ fagligt 

stadig er under Aalborg. Blandt andet med at overtage IG konto til de studerende.  

Biblioteket holder oplæg – Charlotte om Rayyan – et screeningsværktøj til at lave lit. Review. 

Plus andre emner. Det fungerer bedre at det er med i nyhedsbrevene og de kan tilmelde sig. 

(Joshua byder ind med at ’forsker undervisning’ tit fungerer rigtig godt online) 

Lisbeth: Studiestart i Emdrup, stille og roligt. STAK II projektet nærmer sig sin afslutning efter ca 

1års tid, slutter medio okt. 3 produkter. Lisbeth sender en mail med præsentation af hvad de har 

lavet. Forhåbentlig kan vi i FLIP’D bruge nogle af elementerne.  

Frustreret over at afdelingslederne beder om forskellige ting og oplever af og til at informationerne 

ikke når videre.  

Mangler en ny kollega. Plus en der skal på pension og to der går ned i tid.  Der bliver slået en ny 

stilling op. Der kører psykisk APV pt . Mange tværgående projekter, der mangler lidt ’lokalt 

fællesskab’. 

Joshua Næsten lige tilbage fra ferie – og har været med til at ansætte en ny universitetsdirektør 

som repræsentant for TAP i Akademisk Råd.  

På baggrund af mange henvendelse og et par uheldige episoder er Joshua oprettet PhD kursus om 

Vancouver principperne.   

”Nordinfolit” lever igen…. Der er kommet en ny hjemmeside som forhåbentligt på sigt kan hjælpe 

med videndeling på tværs af landegrænser https://nordinfolit.wordpress.com/ 

Indhold er velkomment 

Det obligatoriske redelighedskursus, som Joshua står bag, løber endnu en gang af stablen, er åben 

fra 6. september og 2 uger frem. Har tilføjet afsnit om at låne og købe indhold.  

 

Stopplagiat, andet og evt.  

Vores stopplagiat side er stadig under udvikling men Kirstine har fat i en god software udvikler og 

grafisk designer Jamie – og Joshua tager punktet med til næste hovedbestyrelsesmøde dagen før 

Summit. Vi håber de vil tage regningen. (4. okt) 

Maria nævner at vi mangler at tømme både vores mail, og vores Twitter account har 62 følgere og 

aktiviteten er for lille, og vi burde nedlægge den er den generelle stemning.  

Vi afvikler vores twitter og nedlægger vores konto pr d.d. 

 

https://nordinfolit.wordpress.com/


  


