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1. Indledning
Hjerteligt velkommen til Danske
generalforsamling anno 2018.

Fag-,

Forsknings-

og

Uddannelsesbibliotekers

Denne organisatoriske beretning dækker perioden siden sidste generalforsamling ved
Årsmødet den 21. september 2017. Foreningens økonomi afrapporteres i henhold til
regnskabsåret 2017.
2017-18 har som så ofte før været både et spændende og et aktivt år for vores forening. Vi
ser både medgang og modgang i årets der gik. Her blot i udvalgte overskrifter:
•
•
•
•
•
•
•

Der kan konstateres et fald i medlemsantallet
Et højt aktivitetsniveau omkring Fora-arrangementerne
Et fortsat højt deltagerantal ved spændende DFFU-arrangementer
Markant lyst til videns- og erfaringsudveksling i REVY
FB-profilen poster 3-5 nyheder om måneden og har i alt 754 ”likes”
Foreningen er forsat en aktiv partner i de mange samarbejdsrelationer.
DFFU kan igen præsentere et overskud for regnskabsåret 2017.

2. Udvikling i medlemsgruppen
DFFU-medlemmer 2018:
Institutionsmedlemskaber
Registrerede
(aktiverede)
medlemskaber
(medarbejdere fra medlemsinstitutionerne)

55
325

Mod 68 i 2017
Mod 374 i 2017

Personlige medlemskaber

26

Mod 42 i 2017

Der er sket et betydeligt fald i medlemstallet i det forløbne år. Mange små institutioner er
blevet fusioneret, lukket eller har meldt sig ud. Blandt de store institutioner har kun Institut
for Informationsstudier (INF), det tidligere IVA, valgt at melde sig ud, mens en stor del af de
stadigt forekommende fusioner bliver kompenseret ved fortsat betaling fra de nye
institutioner. De personlige betalende medlemskaber er faldet markant. Mange
pensionistmedlemskaber er ophørt.
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3. Økonomi
Igen i år viser regnskabet et økonomisk overskud, om end det er ganske lille, og i realiteten
er baseret på renteindtægter fra foreningens formue. Der har været pæn deltagelse på
foreningens og foraenes arrangementer, om end ikke alle har givet de budgetterede
overskud. Til gengæld må det konstateres, at foreningen ikke behøver at spare op, og at det
derfor vil være i orden, at nogle arrangementer ind imellem blot lige løber rundt. Alle fora
har i beretningsperioden afholdt enten 1-dags- eller 2-dagsarrangementer.
Overskuddet i 2017 er på 21.418 kroner.
Vedr. 2018 ser økonomien fornuftig ud. Der er godt gang i planlægningen af aktiviteter for
efteråret og foråret, hvor vi håber på stor deltagelse. Vi er hidtil lykkedes med gode
sponsoraftaler til flere af vores arrangementer, og prioriterer fortsat at have stor fokus på
fundraising og støtte til foreningens aktiviteter.
Se yderligere i DFFU Årsrapport 2017.

4. Sekretariat
Sekretariatet er fortsat repræsenteret ved Claus Vesterager Pedersen. I beretningsperioden
er sekretariatet fuldt overflyttet til København med adresse på Syddansk
Universitetsbiblioteks afdeling i Studiestræde.

5. DFFU’s medier
Danske
Fag-,
Forskningsog
Uddannelsesbiblioteker
kommunikationskanaler til medlemmerne:

har

fire

·

Foreningens medlemsblad, REVY, webmagasin: http://www.issuu.com/revy

·

Foreningens hjemmeside, www.dfdf.dk

·

Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib

·

FORSKBIB-listen, forskbib-l@net.uni-c.dk .
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primære

5.1 REVY
REVY udkommer 4 gange årligt med 24 sider pr. nummer og et oplag på i alt 1.300, hvilket er
en justering fra sidste års oplagstal på 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 består af:
• Jan Erik Hansen (ansvh.) (Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek)
• Ida Fallentin (KEA Bibliotek)
• Asger Væring Larsen (Syddansk Universitetsbibliotek)

Ved årsskiftet fik bladet ny redaktør. Jan Erik Hansen afløste Christian Lauersen og det betød
også en udskiftning af redaktionsmedlemmer. Den overordnede strategi samt fokus for REVY
er fastholdt nemlig at dække de aktuelle temaer, der optager FFU-sektoren herhjemme,
ligesom den personlige historie fortsat har været en slags omdrejningspunkt i bladet i form
af ét stort interview med en relevant og aktuel biblioteksperson til hvert nummer.
Et par nye features har set dagens lys. En fast satire-tegning med et frisk udsyn på sektoren,
og en ny bagside, der retter blikket på FFU-bibliotekernes aktiviteter på de sociale medier.
Primært det visuelle instagram.
Herudover har den internationale vinkling været fastholdt, og de fleste numre har rummet
en artikel af relevans for sektoren, der berørte emner af international karakter eller
rejseberetninger om besøg hos udenlandske fagfæller.
Eksempler på emner der har været i fokus i den forgangne periode har bl.a. været data
management, bibliometri, nye studiemiljøer, og en branche i generel forandring.
Villigheden til at dele projekter, ideer og faglighed igennem REVY er fortsat overvældende.
Det er glædeligt, at der er så stor lyst til videns- og erfaringsudveksling inden for sektoren og
at både det indhold der produceres og kvaliteten af formidlingen generelt er af høj karakter.

5.2 Hjemmeside og Facebook-side
DFFU’s
hjemmeside,
www.dfdf.dk,
er
foreningens
centrale
digitale
kommunikationsplatform, og det er her nyheder af relevans for foreningen bliver lagt, mens
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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.

Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib, har i skrivende stund 754 ’likes’ og
der bliver postet ca. 3 - 5 nyheder/links på foreningens væg om måneden.

6. Arrangementer og fora
6.1 Arrangementer
DFFU’s bestyrelse har afholdt 4 bestyrelsesmøder i perioden:

•
•
•
•

Ordinært bestyrelsesmøde i november 2017
Ordinært bestyrelsesmøde i februar 2018
Strategiseminar/bestyrelsesmøde i maj 2018
Ordinært bestyrelsesmøde i september 2018

Derudover har DFFU-bestyrelsen afholdt to arrangementer: Årsmødet i september 2017 og
Vinterinternatet i marts 2018.
DFFU’s Årsmøde 2017 blev afholdt den 21. og 22. september på Hotel Fredericia med temaet
”Digitalisering / Tilgængelighed”. Årsmødet rummede, som i de seneste år, en Poster Session
med fokus på spændende udviklingsprojekter og tiltag blandt vores medlemsinstitutioner og
samarbejdspartere. Årsmødet var godt besøgt med i alt 107 deltagere.
Vinterinternatet 2018 blev afholdt den 1. og 2. marts på Klarskovgaard under temaet
”Kompetenceudvikling til tiden”. Vinterinternatet havde præcis 100 deltagere.

6.2 Fora
DFFU rummer pt. seks fora:
1. FLIP’D – Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik
2. Forum for E-Ressourcer
3. METAFORUM: Forum for Metadata og Katalogisering (tidligere Forum for Registrering)
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4. NEFUS – Netværk for Forskningsunderstøttende Services
5. FORFRA - Forum for Fjernlån, Reference og Accession
6. Forum for Formidling af Ophavsret

Foraernes aktiviteter i perioden har adresseret følgende temaer:
• Open Space Workshops
NEFUS afholdt 2 workshops, hhv. i Aarhus og i Kbh., den 26. og 27. september 2017
med temaet Formidling og Undervisning. Workshopsene have i alt 75 deltagere.
• E-labyrinten. Indgang til adgang?
Forum for E-ressourcers temadag blev afholdt 8. februar 2018, i Kbh. Temadagen
havde 94 deltagere.
• Open Space Workshops
NEFUS afholdt 2 workshops, hhv. i Aarhus og i Kbh., den 13. og 14. marts 2018 med
temaet Systemer og Support. Workshopsene have 75 deltagere.
• PURE-samarbejdets 2-dages konference
PURE-samarbejdet afholdt under DFFUs auspicier 2-dages konference 15.-16. maj
2018 på Klarskovgaard. Konferencen havde 75 deltagere.
• FORFRA’s maj-møde
FORFRA afholdt temadag med titlen: FORFRA og fremad! Hvor er vi på vej hen? den
24. maj 2018 i Odense. Temadagen havde 38 deltagere.
• Creating Knowledge IX
FLIP’D – Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik
arrangerede den 9. nordiske konference om Creating Knowledge. Det foregik i
Vingsted i dagene 6.-8. juni 2018. Konferencen havde deltagelse af 109 deltagere fra 6
lande.
• Danbib i nye klæder
Metaforum temadag, afholdt den 14. juni 2018 i Odense. Temadagen havde 58
deltagere.
• Plagiatkontrol
Forum for Ophavsret temadag, afholdt den 12. september 2018 i København.
Temadagen havde 38 deltagere.
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Perioden har været kendetegnet ved et højt fora-aktivitetsniveau med 8 arrangementer, der
tilsammen har tiltrukket godt 500 deltagere.
Bestyrelsens forventning om én temadag eller ét større arrangement hvert år pr.
forum/netværk er indfriet med fuld tilfredshed. Arrangementerne skal så vidt muligt fordeles
over kalenderåret og Bestyrelsen noterer sig et flot aktivitetsniveau.

7. Samarbejdsrelationer
7.1 Biblioteksrådet
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har i beretningsåret været
repræsenteret i Biblioteksrådet ved DFFU’ formand, Bertil F. Dorch med Gitte Bruun Jensen
(DTU Bibliotek) som suppleant. 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 ikke været afholdt møde i Biblioteksrådet i beretningsperioden.
Biblioteksrådet:
http://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-ogudvalg/biblioteksraadet/

7.2 Bibliotekernes Dialogforum
Foreningens formand Bertil F. Dorch har i beretningsåret repræsenteret Danske Fag-,
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i Bibliotekernes Dialogforum, suppleret af
næstformand Nils Thidemann. Bibliotekernes Dialogforum hed tidligere
Biblioteksparaplyen, men skiftede navn først i perioden. Der har været afholdt 3 møder i
beretningsåret, primært med strategisk fokus, hvor dialogforummets medlemmer stod
sammen om udarbejdelsen af ”Pejlemærker for fremtidens biblioteker”. Disse blev
formidlet som et åbent brev til Kulturministeren og formand for KL's Kultur-, Erhverv- og
Planudvalg.
Bibliotekernes dialogforum: https://www.db.dk/dialogforum
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7.3 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 et møde i beretningsperioden.
BIL-udvalget: https://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandarder/udvalget-for-bibliotekernesinteraktion-og-laanesamarbejde-bil/

7.4 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
indgår i et uformeldt samarbejde med DFFU, og udstiller indhold på DFFU’s hjemmeside:
http://dfdf.dk/associeret/ffus-ddb-kontaktgruppe/

7.6 GAEB
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers har en samarbejdsaftale med
Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening.
GAEB: https://www.dfdf.dk/index.php/associeret/gaeb

7.7 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”,
”Document Delivery and Resource Sharing”, ”Information Technology”, ”Management of
Library Associations” samt ”Information Literacy. Foreningen har ikke deltaget i IFLA’s
arrangementer i perioden.
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IFLA: http://www.ifla.org/

7.8 LIBER
LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche)
DFFU’s formand Bertil F. Dorch indgår i LIBER Executive Borard. LIBER har ved den årlige
konference i år i Lille (Frankrig) adresseret temaet ”Open Science”, og i denne forbindelse
publiceret ”LIBER Open Science Roadmap”.
LIBER: https://libereurope.eu/

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

7.10 Tænketanken for Fremtidens Biblioteker
DFFU er deltager aktivt i samarbejdet med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.
Tænketanken repræsenterer 30 folkebiblioteker, 5 biblioteksorganisationer og en række
private virksomheder. DFFU er repræsenteret i Tænketanken ved Lene Wendelboe (KB).
Tænketanken Fremtidens Biblioteker: http://fremtidensbiblioteker.dk
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