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1. Indledning
Hjerteligt velkommen til Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers generalforsamling anno 2015.

2015 har som så ofte før været både et spændende og et aktivt år for vores forening. Her blot i udvalgte overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Der er stabilitet i medlemsantallet
Redaktøren for REVY er blevet forlænget for endnu en periode
Der er stigende aktivitet på Facebook og de sociale medier
Fora-aktiviteterne har tiltrukket mange deltagere, og et nyt forum er etableret
Foreningen har været aktiv i de mange samarbejdsrelationer
Økonomien er fortsat et særligt opmærksomhedspunkt for foreningen, pga. et underskud i 2014 på godt
140.000.

2. Udvikling i medlemsgruppen
DFFU-medlemmer 2015:
Institutionsmedlemskaber
Aktiverede
medlemsskaber
medlemsinstitutionerne)
Personlige medlemsskaber

72
(fra 384

Uændret siden 2014
+14 siden 2014

60

-11 siden 2014

Antallet af institutionsmedlemsskaber er uændret i 2015, efter et fald på 4 i 2014, der hovedsageligt skyldtes
fusioner og nedlæggelser af biblioteker.
Antallet af aktiverede medlemsskaber blandt institutionernes medarbejdere er steget med 14, hvorimod antallet af
personlige kontingentbetalende medlemmer er reduceret med 11.

3. Økonomi
Årets økonomiske resultat blev desværre igen i år et underskud. Det betyder, at der er trukket på egenkapitalen.
Som i 2013 ligger forklaringen i de faldende indtægter især omkring arrangementerne, idet omkostningerne har
været på samme niveau de seneste år. Der har dog været pæn deltagelse i alle arrangementer og i forbindelse med
årsmødet blev forskellige prismodeller afprøvet (én- eller todages deltagelse, med/uden middag).
Faktum er, at vi gik ud af 2014 med et underskud på 143.851 kr. I 2013 var underskuddet på 99.472 kr. og vi valgte
derfor på sidste Generalforsamling at hæve kontingentet for institutioner fra og med 2015 med 20 %, samt at
stramme op på kravet om overskud på arrangementerne.
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Bemærk, at regnskabet for 2015 jo af naturlige årsager endnu ikke kendes; foreningen afholder en række
arrangementer i den resterende periode, og det bliver meget spændende at følge regnskabet, da 2015 sammen med
kontingentforhøjelsen forventes at bliver kendetegnet ved flere to-dages arrangementer.

4. DFFU’s kommunikation
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har fire primære kommunikationskanaler til medlemmerne:
•
•
•

•

Foreningens medlemsblad, REVY, http://www.dfrevy.dk/
Foreningens hjemmeside, www.dfdf.dk
Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib
FORSKBIB-listen, forskbib-l@net.uni-c.dk .

4.1 REVY
REVY udkommer 4 gange årligt med 24 sider pr. nummer, og et oplag på i alt 2.000. REVY er i hele perioden udgivet
til tiden, og med et varieret antal artikler.
REVY udkommer både digitalt og fysisk.
Redaktionen for REVY har i perioden bestået af:
•
•
•
•

Christian Lauersen (ansvh.) (Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek)
Mikael Elbæk (DTU Bibliotek)
Lotte Thing Rasmussen (Syddansk Universitetsbibliotek)
Anders Bonatto Fisker (Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek).

På den redaktionelle side har der været fokus på dels at dække de aktuelle temaer, der optager FFU-sektoren
herhjemme ligesom den personlige historie har været i fokus i form af ét stort interview med en relevant og aktuel
biblioteksperson til hvert nummer samt den faste feature ”Min arbejdsuge”, hvor en medarbejder fra FFU-sektoren
beretter som sin arbejdsuge. Herudover har der været et øget internationalt fokus, og de fleste numre har rummet
en artikel af relevans for sektoren, der berørte emner af international karakter.

4.2 Hjemmeside og FacebookFacebook-side
Udviklingen af REVY skal ses i sammenhæng med udviklingen af DFFUs hjemmeside og Facebook-side. Et eksempel
herpå er, at foreningens medlemmer optil hvert REVY-interview via foreningens Facebook-side opfordres til at
komme med spørgsmål som redaktionen kan tage med til interviewet. Dette er der kommet mange gode spørgsmål
og vinkler ud af.
I årets første 8 måneder har der været 24.255 unikke besøgende på www.dfdf.dk, hvad der svarer til ca. 100
besøgende om dagen. Det er en stigning på 15 om dagen sammenlignet med året før, sammenlagt svarende til en
stigning på 20 % i samme periode.
Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib, har i skrivende stund 607 ’likes’ og der bliver postet ca. 1-3
nyheder/links på foreningens wall om ugen.
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Hjemmesiden, www.dfdf.dk, er stadig foreningens centrale digitale kommunikationsplatform, og det er her de
seriøse nyheder bliver lagt, mens Facebook skal betragtes som et supplement til hjemmesiden, hvor der også er
plads til de lidt mere skæve indslag samt hurtige links til relevant artikler, blogindlæg m.v.

5. Arrangementer og fora
5.1 Arrangementer
DFFU’s bestyrelse har afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden:
•
•
•
•
•

Konstituerende møde i september 2014
Ordinært bestyrelsesmøde i november 2014
Ordinært bestyrelsesmøde i februar 2015
Ordinært bestyrelsesmøde i maj 2015
Ordinært bestyrelsesmøde i september 2015.

Derudover har DFFU-bestyrelsen afholdt tre arrangementer: årsmødet, vinterinternatet og et fællesmøde for alle
forum medlemmer.
DFFU’s Årsmøde 2014 blev afholdt den 18. og 19. september på Scandic Copenhagen, og bar titlen ”Kvalitet på flere
ledder”. Årsmødet adresserede temaerne ”Kvalitet i forskningen”, ” Kvalitet i biblioteksservice” og ”Kvalitet i
brugerkommunikation. Årsmødet rummede også for første gang en Poster Session med 19 tilmeldte postere.
Årsmødet var velbesøgt med i alt 174 deltagere.
Vinterinternatet blev afholdt den 26. og 27. februar på Klarskovgaard, hvor temaet var ”Open Science – fra discovery
to impact”. Også vinterinternatet var godt besøgt med 102 deltagere.
Som en årlig tilbagevendende begivenhed afholder DFFU-bestyrelsen et fællesmøde for alle foramedlemmer. Mødet
blev afholdt den 21. maj, og havde fokus på fremtidige initiativer og potentielt samarbejde blandt de enkelte foras.

5.2 Fora
DFFU rummer i dag syv fora:
1. Forum for Brugeruddannelse
2. Forum for Elektroniske Ressourcer
3. FORFRA - FORum for Fjernlån, Reference og Accession
4. NEFUS – NEtværk for ForskningsUnderstøttende Services
5. Forum for Registrering
6. Forum for Formidling af Ophavsret
7. Forum for Mellemledere.

Foraernes aktiviteter har i perioden spændt vidt og adresseret følgende temaer:
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•
•

•
•

Forum for Formidling af Ophavsret – temadag 22. oktober 2014 med 51 deltagere.
Tema: Ophavsret på biblioteket- en daglig balance mellem lovgivning, aftaler og licenser
Forum for Registrering – temadag 18. marts 2015 med i alt 66 deltagere.
Tema: Who’s who – er du sikker? Hvad er autoriteter for en størrelse, hvorfor er de interessante og hvordan
griber vi det an?
Forum for Formidling af Ophavsret – temadag 22. april 2015 med 39 deltagere.
Tema: Sådan arbejder Copydan - temadag med fokus på principperne bag ophavsretten
FORFRA – fjernlånskonference på Hindsgavl 28. og 29. maj 2015 med i alt 65 deltagere.

Bestyrelsens forventning om én temadag eller ét større arrangement hvert år pr. forum/netværk er indfriet
tilfredsstillende.
Arrangementerne skal så vidt muligt fordeles over kalenderåret. Bestyrelsen noterer
aktivitetsniveau og deltagelse med tilfredshed.
Forum for Mellemledere blev formelt oprettet ved etableringsmødet den 18. juni, 2015. Med stor interesse for
forummet blev der dannet fire grupper á syv mellemledere, og etableret en bestyrelse på fire. Forummets fokus er
ledelse og ledelsesudvikling, ikke biblioteksfaglige emner, selvom sådanne naturligvis kan indgå i konkrete
sammenhænge, hvor det er hensigtsmæssigt.

5.3 Workshops
Som følge af diskussion og beslutning fra 2014 har der ikke i 2015 været afholdt workshops i DFFU-regi. Beslutningen
om ikke at tilbyde denne form for aktivitet er især begrundet i ressourceforbruget til planlægningen samt usikker
økonomi relateret til afviklingen af workshops.

6. Samarbejdsrelationer
6.1 Biblioteksrådet
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har i beretningsåret været repræsenteret i Biblioteksrådet ved
Lilian Madsen, Statsbiblioteket og formanden Bertil F. Dorch (suppleant i Biblioteksrådet). Biblioteksrådet er et
rådgivende organ nedsat af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og
biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på
biblioteksområdet. Der har været afholdt møde i Biblioteksrådet den 28. april 2015, hvor formanden deltog, som
suppleant. På mødet drøftedes bl.a. Kulturstyrelsens strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne, bibliotekernes
rolle i den digitale verden, og ift. dannelse.

6.2 Biblioteksparaplyen
Foreningens formand Bertil F. Dorch har i beretningsåret repræsenteret Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker i Biblioteksparaplyen. Der har været afholdt 2 møder i perioden, hvor man bl.a. har drøftet
situationen vedr. e-bøger i Danmark og internationalt.

6.3 Biblioteksfagligt Udvalg for bibliotek.dk
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har i beretningsåret været repræsenteret i Biblioteksfagligt
Udvalg for bibliotek.dk ved Eli Greve. Det Biblioteksfaglige Udvalg for bibliotek.dk er nedsat af Styrelsen for Bibliotek
og Medier for at sikre en løbende inddragelse af erfaringer i første række med brugernes brug af bibliotek.dk og
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dernæst med det tekniske samspil mellem de lokale bibliotekssystemer og bibliotek.dk. Der har været afholdt ét
møde. Udvalget er afløst af BIL-udvalget i beretningsåret.

6.4 BILBIL-udvalget
Kulturstyrelsen har i efteråret 2014 nedsat udvalget for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde (BIL-udvalget).
Udvalget har til formål at medvirke til at optimere og løbende udvikle lånesamarbejdet og det tekniske samspil på
biblioteksområdet. Det skal sikre en løbende inddragelse af brugernes/bibliotekernes erfaringer med
lånesamarbejdet, de fælles biblioteksfunktioner og samspillet med de lokale bibliotekssystemer. Foreningen er
repræsenteret ved Eli Greve. Der er afholdt 2 møder begge med DanBib, bibliotek.dk og DDB på dagsordenen.

6.5 FFU’s DDB kontaktgruppe
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers har en samarbejdsaftale med FFU’s DDB kontaktgruppe.

6.6 Notas Overbygningsudvalg
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har i beretningsåret været repræsenteret i Notas
Overbygningsudvalg ved Eli Greve. Notas Overbygningsudvalg har til formål at rådgive Nota i varetagelsen af de
opgaver, der knytter sig til Notas overbygningsfunktion som fastlagt dels i Biblioteksloven og dels i Notas mission og
vision. Der har været afholdt 1 møde i beretningsåret.

6.7 GAEB
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers har en samarbejdsaftale med Gymnasie-, Akademi- og
Erhvervsskolernes Biblioteksforening.

6.8 IFLA
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - http://www.ifla.org/
Danske Fag-, Forskning- og Uddannelsesbiblioteker er via medlemskontingentet i IFLA efter bestyrelsens valg
medlem af følgende IFLA-sektioner: ” Academic and Research Libraries”, ”Document Delivery and Resource Sharing”,
”Information Technology”, ”Management of Library Associations” samt ”Information Literacy.

6.9 LIBER
LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - http://www.kb.dk/liber/
Fem bestyrelsesmedlemmer fra DFFU’s deltog på LIBER’s årlige konference i London den 24. til 26. juni 2015, der i
øvrigt var velbesøgt, med 23 repræsentanter for det danske biblioteksvæsen, primært fra FFU-bibliotekerne.

6.10 EBLIDA
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - http://www.eblida.org/
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