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1. Indledning
Hjerteligt velkommen til Danske
generalforsamling anno 2019.

Fag-,

Forsknings-

og

Uddannelsesbibliotekers

Denne organisatoriske beretning dækker perioden siden sidste generalforsamling ved
Årsmødet den 20. september 2018. Foreningens økonomi afrapporteres i henhold til
regnskabsåret 2018.
2018-19 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 flot aktivitetsniveau omkring Fora-arrangementerne
Et fortsat højt deltagerantal ved spændende DFFU-arrangementer
Markant lyst til videns- og erfaringsudveksling i REVY
Foreningen er forsat en aktiv partner i de mange samarbejdsrelationer.
I et bredt samarbejde med foreningens interessenter er der gennemført et spændende
strategiudviklingsarbejde
• DFFU har en sund økonomi, og kan igen præsentere et flot overskud for regnskabsåret

2. Udvikling i medlemsgruppen
DFFU-medlemmer 2019:
Institutionsmedlemskaber
Registrerede
(aktiverede)
medlemskaber
(medarbejdere fra medlemsinstitutionerne)
NB: Dette tal er reelt lavere, da det oftest ikke er
oplyst, når medarbejdere ophører på
arbejdspladsen
Personlige medlemskaber

51
305

Mod 55 i 2018
Mod 325 i 2018

23

Mod 26 i 2018

Der sker et fortsat fald i medlemstal, om end det ikke er helt så markant som forrige år. Små
institutioner er udsatte, og der sker nu også forandringer på Professionshøjskole-niveauet,
eksemplificeret ved fusionen i København mellem UCC og Metropol. Med nedlæggelsen af
DEFF vil der i det kommende år endvidere være fokus på Slots- og Kulturstyrelsens rolle i
forbindelse med DFFU. Også de personlige betalende medlemskaber falder fortsat.
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3. Økonomi
2018-regnskabet har udvist et stort overskud på 228.195 kr. Der har i 2018 været afholdt
flere store konferencer end først antaget, foreningens blad REVY er i løbet af 2018 blevet lagt
om med ny redaktør, ny grafiker og nyt trykkeri, der er implementeret forskellige
administrative rationaliseringer og besparelser og der har været lavere
personaleomkostninger end forventet. Det er på sin vis glædeligt, at der er genereret et
større overskud i 2018 end forventet, fordi det afspejler særdeles stor aktivitet i foreningen,
hvor driftsmidler i høj grad er baseret på indtægterne fra arrangementer. Det er ikke
foreningens hensigt at opbygge store overskud, men samtidig må det bemærkes, at der altid
vil være en vis usikkerhed i forhold til at budgetlægge økonomien i de forskellige
arrangementer.
Vedr. 2019 ser økonomien også fornuftig ud, ikke mindst takket være en DEFF-bevilling på
150.000 kr. til analysearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af DFFU’s nye strategi. Der
er god grund til at takke DEFF for denne bevilling. De foreløbige arrangementer i 2019 har
været vellykkede og særdeles velbesøgte, og planlægningen af yderligere aktiviteter for
efteråret 2019 og foråret 2020 ser lovende ud.
Se yderligere om økonomi i DFFU Årsrapport 2018.

4. Sekretariat
Sekretariatet er fortsat repræsenteret ved Claus Vesterager Pedersen.

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 .

primære

5.1 REVY
REVY udkommer 4 gange årligt med 24 sider pr. nummer og et oplag på i alt 1.200, hvilket er
en justering fra sidste års oplagstal på 1.300. REVY er i hele perioden udgivet til tiden, og med
et varieret antal artikler.
REVY udkommer både digitalt og fysisk.
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Redaktionen for REVY består af:
• Jan Erik Hansen (ansvh.) (Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek)
• Ida Fallentin (KEA Bibliotek)
• Asger Væring Larsen (Syddansk Universitetsbibliotek)
I sidste kvartal 2018 skiftede bladet grafiker og fik dermed et nyt layout. Samarbejdet med
Dybdahl ophørte og den grafiske side blev overtaget af Designbygjedde. Det skete samtidig
med bladets 40 års jubilæumsnummer. Vi markerede også skiftet og den nye tid ved at trykke
bladet på bæredygtigt papir (og mere læsevenligt!)
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.
Interviewpersoner:
• Ditte Laursen, Digital Kulturarv, Det Kgl. Bibliotek – tema: open data
• Bertil Dorch og Hella Hostrup, leder SDUB og leder UC Syd – tema: samarbejde i Region
Syddanmark
• Helle Guldberg, leder KEA Bibliotek – tema: studiemiljø
• Joanna Ball, leder Roskilde Universitetsbibliotek – tema: ny leder
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. Vi har også modtaget bidrag fra både
Sverige og Norge.
Eksempler på emner der har været i fokus i den forgangne periode har bl.a. været fair data,
open access, predatory journals, nye studie- og forskermiljøer, Citizen Science, 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
Facebook skal betragtes som et supplement til hjemmesiden, hvor der også er plads til de lidt
mere skæve indslag samt hurtige links til relevante artikler, blogindlæg m.v.
Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib, har i skrivende stund 755 ’likes’ og
der bliver postet ca. 3 - 5 nyheder/links på foreningens væg om måneden.
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6. Strategiudvikling
Som central aktør for læring og kompetenceudviklingsaktiviteter igangsatte DFFU en
involverende og samskabende proces med fokus på fremtidens FFU-bibliotekers services og
kompetencer. En proces, der skabte supplerende viden om mulig kompetenceudvikling i
samarbejde med medarbejdere, ledere, fora-bestyrelser og andre aktører udenfor FFUsektoren, med henblik på at bidrage til formuleringen af en strategi for DFFU.
Det overordnet formål med udviklingsprocessen var at skabe en fælles indsigt og forståelse
for fremtidens kompetencer ved FFU-Biblioteker, så bibliotekerne i fremtiden også kan
understøtte forskning, uddannelse og services til gavn for forskere og studerende ved de
danske fag-, forskning- og uddannelsesinstitutioner.
Udviklingsprocessen sigtede mod at:
•
•
•
•

Identificere fremtidens behov for kompetencer og services for hele sektoren Fremtidens FFU-biblioteker
Supplere eksisterende sektoranalyse til at omfatte hele FFU-sektor med særligt fokus
på det samarbejdende biblioteksvæsen
Styrke FFU-bibliotekernes synlighed i det samarbejdende biblioteksvæsen
Styrke fokus på FFU-bibliotekernes rolle

Strategiarbejdet blev procesledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og gennemført
gennem workshops og interviews med foreningens medlemmer og øvrige interessenter.
Resultatet af processen er DFFU’s Strategi 2020 – 2023, som er til afstemning på
generalforsamlingen på Årsmødet 2019.
Projektet har været forankret i DFFU’s bestyrelse, og blev støttet af DEFF.

7. Arrangementer og fora
7.1 Arrangementer
DFFU’s bestyrelse har afholdt 6 bestyrelsesmøder i perioden:
•
•
•
•
•
•

Ordinært bestyrelsesmøde november 2018
Ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2019
Ordinært bestyrelsesmøde i februar 2019
Ordinært bestyrelsesmøde i maj 2019
Strategiworkshop juli 2019
Ordinært bestyrelsesmøde i september 2019

Derudover har DFFU-bestyrelsen afholdt to arrangementer: Årsmødet i september 2018 og
Vinterinternatet i marts 2019.
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DFFU’s Årsmøde 2018 blev afholdt den 20. og 21. september på Hotel Legoland i Billund med
temaet ”Branding i en ny kultur: bibliotekets rolle i læringsmiljø, studiemiljø og
forskningsmiljø”. 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 102 deltagere.
Vinterinternatet 2019 blev afholdt den 28. februar - 1. marts på Klarskovgaard under
temaet ”Focus on Open Science Denmark”. Vinterinternatet blev afholdt i samarbejde med
Paul Ayris og Tiberius Ignat, www.focusopenscience.org. Vinterinternatet havde præcis 100
deltagere.

7.2 Fora
DFFU rummer pt. syv 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)
4. NEFUS – Netværk for Forskningsunderstøttende Services
5. FORFRA - Forum for Fjernlån, Reference og Accession
6. Forum for Formidling af Ophavsret
7. Forum for Markedsføring
Foraernes aktiviteter i perioden har adresseret følgende temaer:
• Up-to-date værktøjskasse til forskersupport
NEFUS konference den 15.-16. november 2018 på Klarskovgaard. 81 deltagere.
• What’s in it for me? Publicering, Open Access og Plan S
Forum for E-ressourcer temadag, den 14. marts 2019 i Kbh. 82 deltagere.
• PURE-samarbejdets 2-dages konference
PURE-samarbejdet afholdt under DFFUs auspicier 2-dages konference 3.-4. juni 2019
på Comwell Rebild Bakker. 68 deltagere.
• Temadag om den svære søgning
NEFUS temadag, 22. august i Odense. 73 deltagere.
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8. Samarbejdsrelationer
8.1 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/

8.2 Bibliotekernes Dialogforum
Foreningens formand Bertil F. Dorch har i beretningsåret repræsenteret Danske Fag-,
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i Bibliotekernes Dialogforum, suppleret af Gitte
Bruun Jensen. Der har været afholdt 3 møder i beretningsåret med fokus på bl.a. national
læsestrategi, digital infrastruktur og det samarbejdende biblioteksvæsen samt fremtidens
forskningsbiblioteker.
Bibliotekernes dialogforum: https://www.db.dk/dialogforum

8.3 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 har ikke været afholdt møde i beretningsperioden.
BIL-udvalget: https://slks.dk/biblioteker/biblioteksstandarder/udvalget-for-bibliotekernesinteraktion-og-laanesamarbejde-bil/

8.4 FFU’s Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur
FFU’s Kontaktgruppe for Biblioteksinfratruktur er etableret efter aftale med organisationerne
inden for fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne.
Kontaktgruppen 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
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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/

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

8.6 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. Bertil er valgt til Standing Committee, Academic and Research
Libraries Section.
IFLA: http://www.ifla.org/

8.7 LIBER
LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche)
DFFU’s formand Bertil F. Dorch indgår i LIBER Executive Board.
LIBER: https://libereurope.eu/

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

8.9 Tænketanken for Fremtidens Biblioteker
DFFU 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 har i beretningsperioden understøttet DFFU’s strategiarbejde.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker: http://fremtidensbiblioteker.dk
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