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1.	Indledning	
	
Hjerteligt	 velkommen	 til	 Danske	 Fag-,	 Forsknings-	 og	 Uddannelsesbibliotekers	
generalforsamling	anno	2016.		

Denne	 organisatoriske	 beretning	 dækker	 perioden	 siden	 sidste	 genrealforsamling	 ved	
Årsmødet	 den	 17.	 september	 2015.	 Foreningens	 økonomi	 afrapporteres	 i	 henhold	 til	
regnskabsåret	2015.	

2016	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	
• Fora-aktiviteterne	har	tiltrukket	mange	deltagere	ved	spændende	arrangementer	
• Markant	lyst	til	videns-	og	erfaringsudveksling	i	REVY	
• DFFU’s	hjemmeside	besøges	gennemsnitligt	af	85	om	dagen	
• FB-profilen	poster	1-3	nyheder	om	ugen	
• Foreningen	har	været	aktiv	i	de	mange	samarbejdsrelationer	–	og	etableret	nye.	
• DFFU	kan	præsentere	et	overskud	for	regnskabsåret	2015.	

2.	Udvikling	i	medlemsgruppen	
	

DFFU-medlemmer	2016:	

Institutionsmedlemskaber	 69	 Mod	72	i	2015	
Registrerede	(aktiverede)	medlemsskaber	
(medarbejdere	fra	medlemsinstitutionerne)	
	

393	 Mod	384	i	2015	

Personlige	medlemsskaber	 46	 Mod	60	i	2015	
	

Der	er	tilfredsstillende	stabilitet	på	medlemsfronten	i	DFFU.	Dette	gælder	såvel	antallet	af	
institutionsmedlemsskaber	 som	 antallet	 af	 registrerede	 medlemmer.	 Der	 noteres	 dog	 et	
mindre	fald	i	de	personlige	medlemskaber	siden	2015.		
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3.	Økonomi	
	

I	modsætning	til	de	to	tidligere	år	gav	dette	år	et	økonomisk	overskud.	Det	er	glædeligt,	
men	kan	også	forklares,	primært	ud	fra	tre	årsager.	For	det	første	fordi	vi	i	2015	indførte	
det	på	generalforsamlingen	2014	vedtagne	højere	kontingent,	og	for	det	andet	fordi	alle	
arrangementer	har	givet	overskud,	bl.a.	tre	to-dages	fora	arrangementer	med	mere	end	
bare	pæn	deltagelse	og	endelig	for	det	tredje,	fordi	vi	har	fået	en	gave	fra	FDID,	som	med	
udgangen	af	2015	blev	nedlagt.	DFID	havde	i	deres	formålsparagraf	aktiviteter,	der	fint	
stemmer	overens	med	DFFU’s	ønsker	om	aktiviteter,	med	henblik	på	at	fremme	
erfaringsudveksling	blandt	medlemmerne,	hvorfor	DFID	donerede	deres	indestående	
midler	til	DFFU.	

Overskuddet	i	2015	er	på	293.710	kroner.	

Vedr.	2016	ser	økonomien	ok	ud.	Der	kommer	flere	arrangementer	i	efteråret,	hvor	vi	igen	
håber	på	stor	deltagelse.	Vi	er	hidtil	lykkedes	med	gode	sponsoraftaler,	det	satser	vi	fortsat	
på.	

4.	DFFU’s	medier	
	

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	1.700.	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)	
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• Mikael	Elbæk	(DTU	Bibliotek)	
• Lotte	Thing	Rasmussen	(Syddansk	Universitetsbibliotek)	
• Daniel	Pryn	(Roskilde	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	de	
to	faste	features	”Min	arbejdsuge”,	hvor	en	medarbejder	fra	FFU-sektoren	beretter	som	sin	
arbejdsuge,	samt	”Din	mening”,	hvor	der	bliver	rejst	forskellige	aktuelle	emner	til	debat.	
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.	Emner	der	har	
været	fokus	op	i	den	forgangne	periode	har	bl.a.	været	open	access,	bibliometri	og	
publiceringsstrategier	samt	bibliotekernes	rolle	i	relation	til	data	management	og	
understøttelse	af	data	literacy.		

Villigheden	til	at	dele	projekter,	ideer	og	faglighed	igennem	REVY	har	været	overvældende	i	
2016,	og	redaktionen	har	måtte	sige	nej	til	flere	artikler	grundet	pladsmangel.	Det	er	meget	
glædeligt,	at	der	er	så	stor	lyst	til	videns-	og	erfaringsudveksling	inden	for	sektoren.	

	

4.2	Hjemmeside	og	Facebook-side	
	

DFFUs	hjemmeside,	www.dfdf.dk,	er	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.	

I	årets	første	8	måneder	har	der	været	20.324	unikke	besøgende	på	www.dfdf.dk,	hvad	der	
svarer	til	ca.	85	besøgende	om	dagen.	Det	er	et	lille	fald	i	forhold	til	sidste	år.	

Foreningens	Facebook-side,	www.facebook.com/dfbib,	har	i	skrivende	stund	671	’likes’	og	
der	bliver	postet	ca.	1-3	nyheder/links	på	foreningens	væg	om	ugen.		

5.	Arrangementer	og	fora	
	

5.1	Arrangementer	
	

DFFU’s	bestyrelse	har	afholdt	4	bestyrelsesmøder	i	perioden:	
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• Konstituerende	møde	i	september	2015		
• Ordinært	bestyrelsesmøde	i	marts	2016	
• Ordinært	bestyrelsesmøde	i	juni	2016	(online)	
• Ordinært	bestyrelsesmøde	i	september	2016	

Derudover	har	DFFU-bestyrelsen	afholdt	tre	arrangementer:	årsmødet,	vinterinternatet	og	
et	fællesmøde	for	alle	forumbestyrelser.	

DFFU’s	 Årsmøde	 2015	 blev	 afholdt	 den	 17.	 og	 18.	 september	 på	 Comwell	 Aarhus,	 og	
adresserede	 de	 klassiske	 temaer:	 bibliotekssystemer	 og	 biblioteksrummet.	 Årsmødet	
rummede	atter	en	Poster	Session	med	ti	postere,	der	satte	fokus	på	spændende	udviklinger	
og	tiltag	blandt	vores	medlemsinstitutioner	og	samarbejdspartere.	Årsmødet	var	velbesøgt	
med	i	alt	140	deltagere.	

Vinterinternatet	 blev	 afholdt	 den	 3.	 og	 4.	 marts	 på	 Klarskovgaard	 under	 temaet	
”Biblioteksimpact,	bibliometri	og	ranking”.	Også	vinterinternatet	var	godt	besøgt	med	102	
deltagere.		

DFFU-bestyrelsernes	 fællesmøde.	 Som	 en	 årlig	 tilbagevendende	 begivenhed	 afholder	
DFFU-bestyrelsen	et	fællesmøde	for	alle	forabestyrelserne.	Mødet	blev	afholdt	den	26.	maj	
på	 CBS,	 og	 havde	 fokus	 på	 evaluering	 af	 DFFU’s	 fora-organisering	 samt	 temaet	
”fundraising”.		

	

5.2	Fora	
	

DFFU	rummer	pt.	syv	fora:	

1.	FLIP’D	(tidligere:	Forum	for	Brugeruddannelse)	

2.	Forum	for	E-Ressourcer		

3.	METAFORUM:	Forum	for	Metadata	og	Katalogisering	(tidligere	Forum	for	Registrering)	

4.	NEFUS	–	Netværk	for	Forskningsunderstøttende	Services		

5.	FORFRA	-	Forum	for	Fjernlån,	Reference	og	Accession		

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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• Scholarly	e-books	in	your	native	language	-	Why,	why	not	or	when?			

Forum	for	E-Ressourcer	var	værter	for	nordisk	e-bogs-konference	på	Tivoli	Hotel	i	
København	den	1.	og	2.	oktober	2015.	Konferencen	havde	80	deltagere.		

	

• Nye	forskere	og	ph.d.-studerende:	De	underviser,	de	forsker	og	de	publicerer	-	
hvordan	kan	bibliotekernes	services	indrettes	for	at	støtte	bedst.	

Forum	for	Brugeruddannelse	og	NEFUS	afholdt	i	fællesskab	konference	på	Hotel	
Nyborg	Strand	den	3.	og	4.	november	2016.	Konferencen	havde	120	deltagere.		

	

• Formidling	af	ophavsretten	–	erfaringer,	inspiration	og	gode	råd.	

Forum	for	Formidling	af	Ophavsret	afholdt	temadag	den	14.	april	2016	på	CBS	
Graduate	House.	Temadagen	havde	36	deltagere.	

	

DFFU’s	foraer	har	konstant	fokus	på	udviklingerne	inden	for	deres	fagfelt,	og	i	det	
perspektiv	har	to	foraer	skiftet	navn	i	denne	beretningsperiode.	Det	forum	vi	har	kendt	som	
Forum	for	Registrering	har	skiftet	navn	til	METAFORUM:	Forum	for	Metadata	og	
Katalogisering,	og	det	tidligere	Forum	for	Brugeruddannelse	har	skiftet	navn	til	FLIP’D	
(Forum	for	læring,	informationskompetence,	pædagogik	og	didaktik).	

Ved	 de	 interne	 fora-møder	 har	 vi	 været	 optaget	 af	 diskussioner	 om	 tilpasning	 af	
retningslinjer	 og	 råderum	 for	 foraernes	 aktiviteter,	 og	 på	 foranledning	 af	 diskussion	 på	
generalforsamlingen	2015	har	vi	gennemført	en	intern	evaluering	af	fora-organiseringen.	

Perioden	har	været	kendetegnet	ved	færre,	men	store	arrangementer,	mens	vi	kan	se	frem	
til	et	meget	travlt	efterår	2016.		

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	stor	tilfredshed.	

	

5.3	Workshops	
	

Trods	beslutningen	om	 ikke	at	afholde	workshops	 i	DFFU-regi	grundet	ressourceforbruget	
til	planlægningen	samt	usikker	økonomi	relateret	til	afviklingen	af	workshops	er	det	i	2015	
alligevel	 lykkedes	 at	 bakke	 op	 om	 en	 workshop-aktivitet.	 Umiddelbart	 forud	 for			
Vinterinternatet	 afholdt	 Pure-bruger-miljøet	 en	 workshop	 om	 rapportgenerering	 på	
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Klarskovgaard.	 Dette	 gav	 god	 mening	 da	 temaer	 for	 workshop	 og	 internat	 supplerede	
hinanden	godt.	Såvel	workshoparrangørerne	som	DFFU-bestyrelsen	betragter	samarbejdet	
som	en	succes,	og	det	vil	indgå	i	vores	fremtidige	overvejelser,	at	gentage	et	sådant.			

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	26.	marts	
2016,	hvor	Lilian	Madsen	repræsenterede	DFFU.		

Biblioteksrådet:	

http://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-
udvalg/biblioteksraadet/	

	

6.2	Biblioteksparaplyen	
Foreningens	 formand	 Bertil	 F.	 Dorch	 har	 i	 beretningsåret	 repræsenteret	 Danske	 Fag-,	
Forsknings-	og	Uddannelsesbiblioteker	i	Biblioteksparaplyen.	Der	har	været	afholdt	3	møder	
i	 beretningsåret,	 hvor	 man	 bl.a.	 har	 drøftet	 læring	 i	 bibliotekerne	 og	 muligheden	 for	 at	
etablere	fællesprojekter	i	regi	af	Biblioteksparaplyen.	Næste	møde	afholdes	primo	2017	og	
har	biblioteksparaplyens	fremtid	på	dagsordenen.	

Biblioteksparaplyen:	http://www.db.dk/Biblioteksparaplyen	

	

6.3	BIL-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.	
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BIL-udvalget:	http://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandarder/udvalg-og-fora/	

	

	

6.4	FFU’s	DDB	kontaktgruppe	
FFU’s	 DDB	 Kontaktgruppe	 er	 etableret	 efter	 aftale	 med	 organisationerne	 inden	 for	 fag-,	
forsknings-	og	uddannelsesbibliotekerne.	
FFU’s	DDB	Kontaktgruppe	skal	 sikre	koordinering	og	 facilitering	af	 samarbejdet	partnerne	
imellem	med	 fokus	 på	 relevante	 aktiviteter	 der	 udspringer	 af	 DDB,	 herunder	 at	 sikre	 en	
hensigtsmæssig	indflydelse	på	relevante	emner.	
Udgangspunktet	 for	 indsatsen	 er	 den	 nationale	 infrastruktur	 (DanBib,	 bibliotek.dk,	
lånesamarbejde	m.v.),	 men	mandatet	 er	 mere	 åbnet,	 og	 ventes	 på	 sigt	 at	 omfatte	 flere	
tilgrænsende	 områder,	 herunder	 indkøbs-	 og	 formidlingsopgaver.	 FFU’s	 DDB	
Kontaktgruppe	har	i	perioden	afholdt	et	seminar	den	5.	oktober,	2015.	
	
Kontaktgruppen:	https://www.dfdf.dk/index.php/associeret/ffus-ddb-kontaktgruppe		
	

6.5	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.	

NOTA:	http://kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/bestyrelser-naevn-raad-
og-udvalg/udvalg/nota-brugerkomite/	

	

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

GAEB:	https://www.dfdf.dk/index.php/associeret/gaeb		

	

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

6.8	LIBER	
LIBER	(Ligue	des	Bibliothèque	Européennes	de	Recherche	
To	bestyrelsesmedlemmer	fra	DFFU’s	deltog	på	LIBER’s	årlige	konference	i	Helsinki	den	29.	
juni	 til	 1.	 juli	 2016,	 der	 i	 øvrigt	 var	 velbesøgt,	med	nitten	 repræsentanter	 for	 det	 danske	
biblioteksvæsen,	primært	fra	FFU-bibliotekerne.	Temaets	for	årets	konference	var:	Libraries	
Opening	Paths	to	Knowledge.	
	
LIBER:	http://www.kb.dk/liber/	
	

6.9	EBLIDA	
EBLIDA	(European	Bureau	of	Library,	Information	and	Documentation	Associations).	

EBLIDA:	http://www.eblida.org/			

	

6.10	Tænketanken	for	Fremtidens	Biblioteker	
DFFU	er	gået	aktivt	ind	i	samarbejdet	med	Tænketanken	Fremtidens	Biblioteker	og	har	bl.a.	
medvirket	til	en	rapport	om	studerendes	tekstpræferencer:	

http://fremtidensbiblioteker.dk/taenketankens-undersogelser/828-2/	

Tænketanken	 repræsenterer	 30	 folkebiblioteker,	 5	 biblioteksorganisationer	 og	 en	 række	
private	virksomheder.	DFFU	er	repræsenteret	i	Tænketanken	via	formanden.	I	perioden	har	
Tænketanken	 afholdt	 3	 møder	 i	 hhv.	 oktober,	 februar	 og	 juni.	 Næste	 mødet	 er	 den	 1.	
december.		

Tænketanken	Fremtidens	Biblioteker:	http://fremtidensbiblioteker.dk	

	

	


