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

2020. Vi beklager, at vi grundet Corona-smitten og de restriktioner, der følger med den, i år må nøjes med 

at udsende årsberetninger og økonomirapport skriftligt. Vi håber, at så mange som muligt vil læse og 

kommentere vores generalforsamlingspapirer. Vi ved, at det er en lidt akavet og ukendt måde at afholde 

generalforsamling på, men vi håber på alles forståelse. At det foregår skriftligt afholder forhåbentlig ikke 

nogen fra at kommentere. Alle kommentarer sendes til sekretariat@dfdf.dk. Vi vil efterfølgende, med 

mindre man frabeder sig det, offentliggøre medlemskommentarer til årsberetninger og økonomirapport på 

hjemmesiden.  

Denne organisatoriske beretning dækker perioden siden sidste generalforsamling ved Årsmødet den 19. 

september 2019. Foreningens økonomi afrapporteres i henhold til regnskabsåret 2019. 

Beretningsåret 2019-2020 har været tvedelt. Dels andet halvår 2019 med normalt aktivitetsniveau og dels 

første halvår 2020, som i høj grad har været præget af den Corona-krise, som ramte landet i marts. Der har 

således været både medgang og modgang i det forløbne år: 

• Der kan konstateres et stadigt fald i medlemsantallet 

• Færre Fora-arrangementer – aflysninger/udsættelser pga. Corona-epidemien 

• Fortsat lyst til videns- og erfaringsudveksling i REVY, knap så meget på FB 

• Foreningen er forsat en aktiv partner i mange samarbejdsrelationer 

• DFFU har fortsat en sund økonomi og kan præsentere et overskud for regnskabsåret 2019 (første 

halvår 2020 indikerer, at regnskabsåret 2020 naturligvis vil komme til at se noget anderledes ud). 

2. Udvikling i medlemsgruppen 
DFFU-medlemmer 2020: 

Institutionsmedlemskaber 46 Mod 51 i 2019 

Registrerede (aktiverede) medlemskaber (medarbejdere 
fra medlemsinstitutionerne) 
NB: Dette tal er reelt lavere, da det oftest ikke er oplyst, 
når medarbejdere ophører på arbejdspladsen 

296 Mod 305 i 2019 

Personlige medlemskaber 18 Mod 23 i 2019 

 

Der er sket et betydeligt fald i medlemstallet i de(t) forløbne år: 

• Mange små institutioner har meldt sig ud 

• Blandt de store institutioner er DEFF nedlagt i 2019 og har dermed forladt foreningen 

• De personlige betalende medlemskaber er faldet markant, om end det økonomisk ikke har 

betydning 

• Mange pensionistmedlemskaber er ophørt 

• Flere aktiverede medlemskaber via institutionerne er lukket pga. fratrædelser (og der er 

formodentlig en del, der stadig ikke er lukket pga. ikke oplyste fratrædelser) 

mailto:sekretariat@dfdf.dk
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3. Økonomi 
2019-regnskabet har udvist et overskud på 56.096 kr. Det ser umiddelbart rigtig fornuftigt ud, men skyldes 

udelukkende den DEFF-bevilling på 150.000 kr., som DFFU fik bevilget til analysearbejdet i forbindelse med 

udarbejdelsen af DFFU’s nye strategi. Der er god grund til at takke DEFF. Uden denne bevilling havde DFFU 

haft et markant underskud og det havde næppe været muligt med rapportudarbejdelse, workshops og 

medlemsinvolvering i strategiarbejdet uden DEFF-bevillingen.  

Som det fremgår af årsrapporten er der et betydeligt fald i indtægter og udgifter i forbindelse med årets 

aktiviteter. Det skyldes primært, at der var rigtig mange store konferencer i 2018 – det er ikke et niveau, 

som kan holdes hvert år: typisk afholder et DFFU-forum et mindre 1-dages arrangement hvert andet år og 

en konference hvert andet år. Og somme tider sker det så også, at flere fora holder konference samme år. 

Det er kun dejligt, men skaber altså disse forskelle i omsætningen fra år til år. De mange gode 

arrangementer i 2019 var imidlertid både vellykkede og velbesøgte og der er god grund til at takke foraene 

for initiativ og engagement – også i dette beretningsår. Planlægningen af aktiviteter for  såvel foråret som 

efteråret 2020 så lovende ud, men her blev vi så indhentet af Coronaen.  

Vi er en forening, hvor det er nødvendigt med stor aktivitet i foreningen, fordi driftsmidler i høj grad er 

baseret på indtægterne fra arrangementer. Det er altså også gået godt i 2019, mens vi lige i øjeblikket ser 

ind i en noget uklart 2020. 

Se yderligere om økonomi i DFFU Årsrapport 2019. 

4. Sekretariat 
Sekretariatet er fortsat repræsenteret ved Claus Vesterager Pedersen. Foreningens Sekretariat har også 

fortsat officiel adresse på Syddansk Universitetsbibliotek, Studiestræde 6, 1455 Kbh. K. Her opbevares 

foreningens arkiv og der er mulighed for mødeaktivitet og mindre kontorfaciliteter. 

5. DFFU’s medier 
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har fire primære kommunikationskanaler til 

medlemmerne: 

• Foreningens medlemsblad, REVY, som både findes i en papirudgave og som webmagasin,  

https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/index 

• Foreningens hjemmeside, www.dfdf.dk 

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

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

5.1 REVY 
REVY udkommer 4 gange årligt med 24 sider pr. nummer og et oplag på i alt 1.100, hvilket er et væsentligt 

fald fra et oplag på 1.700 så sent som i 2017. REVY er i hele perioden udgivet til tiden, og med et varieret 

antal artikler. 

REVY udkommer både digitalt og fysisk. 

Redaktionen for REVY består 2019/2020 af: 

• Jan Erik Hansen (ansvh.) (Københavns Universitetsbibliotek/Det Kgl. Bibliotek) 

• Ida Fallentin (KEA Bibliotek) 

https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/index
http://www.dfdf.dk/
http://www.facebook.com/dfbib
mailto:forskbib-l@net.uni-c.dk
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• Asger Væring Larsen (Syddansk Universitetsbibliotek) 

Den ansvarshavende redaktør stopper efter eget ønske med udgangen af 2020. Der er i skrivende stund 

ved at blive indgået kontrakt med en ny redaktør for 2021. Vedkommende vil blive præsenteret snarest på 

foreningens hjemmeside. 

REVY har fokus på: 

• Aktuelle temaer, der optager FFU-sektoren herhjemme 

• Den personlige historie – interview eller portræt 

• Debatskabende artikler med internationalt udsyn 

• En side, der fokuserer på FFU på sociale medier 

• DFFU på instagram #biblioteksblik 

Eksempler på temaer i 2019/20: citizen science, ux, open science, plagiering, DBC’s nye rolle og KOMBIT 

som bestiller, studieteknikker, Claaudia-projektet, AI i Finland. 

I 2019/20 har corona-situationen og den generelle nedlukning i branchen været mærkbar hos REVY. Der 

har været et markant fald af indsendte artikler til de seneste numre. 

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 798 følgere. Der er postet 

færre nyheder/links på foreningens væg i den forløbne periode. Vi opfordrer til større interaktion på dette 

medium.  

Hvis man har nyheder, som er af væsentlig betydning for medlemmerne af DFFU, så send dem venligst til 

sekretariat@dfdf.dk 

6. Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: 

• Bertil Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek (formand sept. 2019-februar 2020) 

• Karin Englev, Det Kgl. Bibliotek, AU Library Emdrup (næstformand sept. 2019-februar 2020, 

formand fra marts 2020) 

• Hans Kristian Mikkelsen, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek (kasserer) 

• Gitte Bruun Jensen, DTU Bibliotek (næstformand fra marts 2020) 

• Lise Møller Eriksson, KADK Bibliotek 

• Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskole, Biblioteket  

• Lene Wendelboe, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek 

• Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek 

• Karen Buus, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Biblioteket (suppleant sept. 2019-februar 

2020, indtrådt i bestyrelsen fra marts 2020) 

http://www.dfdf.dk/
http://www.facebook.com/dfbib
mailto:sekretariat@dfdf.dk
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• Hanne Munch Kristiansen, Det Kgl. Bibliotek, AU Library (suppleant) 

7. Bestyrelsens arbejde med strategi 2020-2023 
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker fik en strategi for 2020-2023 vedtaget på 
generalforsamlingen i 2019. Implementeringen af denne strategi har været et stort og vigtigt punkt for 
bestyrelsens arbejde i beretningsåret. 
 
Strategien tager udgangspunkt i det fortsatte arbejde for at fremme initiativer, at udveksle ideer og at 
skabe samarbejde indenfor:  

• Forskning & viden 
• Uddannelse & læring 
• Samfund & praksis  

 
I perioden har bestyrelsen arbejdet inden for de tre etablerede strategiarbejdsgrupper: 

• Kortlægning af kompetencebehov 
• DFFU’s fremtidige organisering 
• Bæredygtig økonomimodel for DFFU 

 
Kortlægning af kompetencebehov 
Arbejdet med kortlægning af kompetencebehov i DFFU-bibliotekerne kom godt fra start med indsamling af 
data fra mange biblioteker. 
En workshop med udgangspunkt i kortlægningen var programsat til ultimo april 2020, men blev pga. 
Corona-krisen ikke gennemført. Arbejdet er genoptaget og der er dialog med FKI, Forbundet Kultur og 
Information, med henblik på et samarbejde i det videre forløb.  
 
DFFU’s fremtidige organisering 
Med hensyn til DFFU’s fremtidige organisering er de indledende forberedelser igangsat med henblik på at 
skabe nye modeller for organiseringen. Dette affødt af, at der de seneste år er sket så mange og store 
fusioner i fag- og forskningsbibliotekslandskabet. Det påvirker naturligt foreningens medlemsorganisering.  
 
Organiseringen kan i et vist omfang også indebære at udvikle mulige projektmodeller for i fremtiden at 
kunne løfte fælles sektor-definerede projekter. Det har således været berørt, hvor vidt DFFU evt. vil kunne 
løfte opgaver, som tidligere lå i DEFF’s projektorganisering 
 
Bæredygtig økonomimodel for DFFU 
En ny bæredygtig økonomimodel relaterer sig til en revideret organisering, hvorfor der er et behov for 
fornyet kontingentstruktur og kontingenttakster, ligesom en eventuel projektorganisering vil skulle kobles 
til en fremtidig bæredygtig økonomimodel. 
 
For både organisering og økonomi gælder det, at det er bestyrelsens ambition at kunne præsentere forslag 
i løbet af 2021 – se nedenfor det sammenfattede arbejdsprogram for det kommende bestyrelsesår: 

 
Arbejdsprogrammet for det kommende år tager udgangspunkt i de allerede nævnte områder 
kompetencebehov, organisering og økonomi: 

• Bestyrelsen har således forventninger til, at afdækningen af kompetencebehovet kommer til at 
materialisere sig i både kurser, workshops og andre læringsaktiviteter, der kommer sektoren som 
helhed til gode. Selve udmøntningen kan f.eks. blive i en DFFU-faciliteret form samt i samarbejder 
med de eksisterende foraer og med FKI, Forbundet Kultur og Information. 
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• En mulig ny projektmodel har potentiale til at kunne udfylde behovet for at genoptage 
projektarbejde på tværs af de biblioteksfaglige institutioner til gavn for fælles læring, udvikling og 
videndeling. Dette har været efterspurgt i sektoren. 

• Parallelt med ovenstående bliver det centralt at kunne etablere en bæredygtig økonomimodel, 
således at finansieringen af nye modeller kan håndteres. 

• I den fremtidige bestyrelse ser der ud til at blive et større overlap med bestyrelsesmedlemmer fra 
fora, hvilket forhåbentlig vil være med til at sikre en god fremdrift i arbejdet. 

8. Arrangementer og fora 

8.1 Arrangementer 
DFFU’s bestyrelse har afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden: 

• Ordinært bestyrelsesmøde i november 2019 

• Ordinært bestyrelsesmøde i februar 2020 

• Ordinært bestyrelsesmøde i maj 2020 på zoom 

• Ekstraordinært bestyrelsesmøde i august 2020 på zoom 

• Ordinært bestyrelsesmøde i september 2020 på zoom 

Derudover har DFFU-bestyrelsen afholdt to arrangementer:  

• Årsmødet i september 2019 på Hotel Scandic Sydhavnen, Kbh.: ”Nye strategier og visioner – næste 

kapitel i bibliotekshistorien”. Der var 86 deltagere til årsmødet. 

• Vinterinternatet i februar 2020 på Hotel Comwell Klarskovgaard, Korsør: ”Spark døren ind - Den 

professionelle relation”. Vinterinternatet havde 97 deltagere. 

8.2 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: 

• Leg i biblioteksundervisningen 

FLIP’D afholdt temadag om leg i biblioteksundervisningen i Aalborg den 3. oktober 2019. 

Temadagen havde 60 deltagere. 

• Ophavsret i øjenhøjde 
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Forum for Formidling af Ophavsret afholdt kursus og workshop den 1. november 2019 i Kbh. 

Kurset/workshoppen havde 39 deltagere. 

Alle øvrige aktiviteter er udsat til 2021 grundet Corona-situationen. 

9. Samarbejdsrelationer 

9.1 Bibliotekernes Dialogforum 
Foreningens formand Bertil F. Dorch/Karin Englev har i beretningsåret repræsenteret Danske Fag-, 

Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i Bibliotekernes Dialogforum, suppleret af Gitte Bruun Jensen.  

Bibliotekernes dialogforum: https://www.db.dk/dialogforum  

9.2 FFU’s Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur 

FFU’s Kontaktgruppe for Biblioteksinfrastruktur skal sikre koordinering og facilitering af samarbejdet 

partnerne imellem med fokus på relevante aktiviteter, der udspringer af KOMBIT, herunder at sikre en 

hensigtsmæssig indflydelse på relevante emner. 

FFU’s Kontaktgruppe: https://dfdf.dk/associeret/ffus-ddb-kontaktgruppe/ 

 

9.3 GAEB 
Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers har en samarbejdsaftale med Gymnasie-, Akademi- 

og Erhvervsskolernes Biblioteksforening. 

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

9.4 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 Dorch deltager, valgt efter 
indstilling fra DFFU, i Standing Committee, Academic and Research Libraries Section. 

IFLA: http://www.ifla.org/ 

9.5 LIBER 
LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) 

LIBER: https://libereurope.eu/ 

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

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

https://www.db.dk/dialogforum
https://dfdf.dk/associeret/ffus-ddb-kontaktgruppe/
https://www.dfdf.dk/index.php/associeret/gaeb
http://www.ifla.org/
https://libereurope.eu/
http://www.eblida.org/


 

9 

 

9.7 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 Fremtidens Biblioteker: http://fremtidensbiblioteker.dk 

 

Organer med DFFU-repræsentation, nedlagt i perioden: 

• Biblioteksrådet 

• Kulturstyrelsens BIL-udvalg: Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde  

 

http://fremtidensbiblioteker.dk/

