
 

 

 

Bestyrelsesmøde i DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG 

UDDANNELSESBIBLIOTEKER 8.12.2022 kl. 10-14  
  på CBS Bibliotek, lokale SP A3.29 
 

 
Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet 4. oktober  

 2022 og opfølgning på referat fra generalforsamling 5. oktober 2022 (bilag  
 vedlagt) 

 
3. Kort status og meddelelser 

 3.1 Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 
a. Møde i Bibliotekernes Koordinationsforum 16.11. (bilag vedlagt) 

Er drøftet i bestyrelsen pr e-mail før mødet. Karin giver orientering 
fra mødet 

b. 2. møde i Advisory Board for Danmarks Nationale 
Forskningsportal udsat – jf. mail til bestyrelsen 1.11.22 

c. Høringssvar Kulturens Analyseinstitut. Orientering 
d. Status: Stopplagiat.nu 

e.  Status: Samarbejde med Tænketanken 
f. Status: Projekt Fortællinger om dagligdagen på FFU-bibliotekerne 

g. Andet? 
 3.2 Sekretariatet  

a. Status - Faglige netværk: 3 faglige netværk er nu lagt på 
hjemmesiden (dfdf.dk/associeret/) 

Spørgsmål: skal vi også inkludere faggrupper fra Kultur og 
Information, fx Data Science Faggruppen og Faggruppen for IT og 

Dataetik? 
 3.3 REVY  

  a. Status   
  b. Nyhedsmail fra REVY 

REVY direkte i indbakken? På REVY kan vi godt lide det trykte 
magasin, og det kan læserne også. Men som led i den bløde 

overgang til et mere digitalt magasin vil vi gerne have flere læsere 
til vores online-version. Derfor kan du nu få besked direkte i 

indbakken, når vi udkommer, og tilgå online-versionen via mail. Vi 
arbejder på en løsning, hvor der via jeres arbejdsplads udsendes 

information om nyeste nummer, men du kan også, hvis du vil være 
sikker og med fra starten, sende dit navn og din mailadresse 

til sekretariat@dfdf.dk, så kvitterer vi med en nyhedsmail, hver 
gang REVY udkommer.  

  b. Bestyrelsens klumme      
 3.4 Økonomi   

a. Status pr. 30.11.2022 (bilag vedlagt)  
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 3.5 Hjemmesiden 
Dfdf.dk/associeret/ er opdateret med menupunkt Netværk – for 

faglige netværk (se pkt. 3.2) 
 

4. Fremtidens forskbib-liste (bilag vedlagt) 
 

5. Status - LIBER  
 

6. Status - Biblioteksuddannelserne set fra FFU-bibliotekerne (Karin, Hanne, 
Charlotte) 

 
7. Evaluering af Summit 2022 (bilag vedlagt) 

7.1  Evaluering 
7.2  Summit 2025 – placering (bilag vedlagt) 

 
8. VI 2023 (16.3.-17.3. + bestyrelsesmøde 15.3.) 

8.1 Tema: Når starten er god (om on-boarding i DFFU-institutionerne) - 
status 

 
9. Information fra Fora og Fora-arrangementer 

9.1 Status 
 - Møde med fora-formænd (bilag vedlagt)  

9.2   Afholdte arrangementer 
-   

 9.3  Kommende arrangementer: 
- FLIP’D har temadag på bedding 

- NEFUS har konference på bedding (1.-2.11.2023) 
   

10. Orientering vedr. repræsentation og netværk.  
 Danske: 

 DBC, KOMBIT, Bibliotekernes Dialogforum, Tænketanken, FC, DeIC,   
 Bibliotekernes Koordinationsforum, andre 

 Internationale: 
 LIBER, IFLA, SPARC Europe, UKSG, NordINFOLIT, andre 

  
11. Eventuelt 

-  
- Næste møde(r): 15.3., flere? 


