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2. Organisatorisk beretning

Denne organisatoriske beretning dækker perioden siden sidste generalforsamling, som foregik  skriftligt i 
september 2020. Foreningens økonomi afrapporteres i henhold til regnskabsåret 2020.

Beretningsåret 2020-2021 har i allerhøjeste grad været præget af den Corona-krise, som ramte landet i marts 
2020 og stadig her i september 2021 ikke helt har sluppet grebet. Aktivitetsniveauet i foreningen har naturligvis 
været påvirket af et næsten totalt stop for fysisk mødeaktivitet og et først i 2021 etableret digitalt mødested for 
foreningens medlemmer. Men mødeaktiviteten på Zoom/Teams specielt i første halvår af 2021 har været rigtig 
høj – mere om det under aktiviteterne. Der har altså også i dette beretningsår været både medgang og 
modgang. Her blot i udvalgte overskrifter:

• Foreningens betalende medlemsantal er stabilt.

• Ingen fysiske arrangementer pga. COVID19, men en lang række digitale møder, workshops og konferencer. 
Fora-arrangementerne har således stort set været erstattet af online kaffemøder.

• På trods af COVID19 hjemsendelse  har der været videns- og erfaringsudveksling i REVY.

• Foreningen er forsat en aktiv partner i de mange samarbejdsrelationer. (GAEB har dog opsagt 
samarbejdsaftalen vedr. REVY).

• Bestyrelsen arbejder videre med strategien, men arbejdet er blevet forsinket som konsekvens  af Covid19 
nedlukningen.

• DFFU har fortsat en sund økonomi, trods det Corona-skabte, forholdsvis lille, underskud i 2020.



2.1 Udvikling i medlemsgruppen

Institutionsmedlemsskaber 45 i 2021 46 i 2020

Aktiverede medlemskaber 
(fra 
medlemsinstitutionerne)

259 i 2021 296 i 2020

Personlige medlemskaber 20 i 2021 18 i 2020

Antallet af betalende medlemmer er forholdsvis stabilt for første gang i flere år:

• De få udmeldelser, som er kommet i det forløbne år, er blevet opvejet af

tilsvarende nye medlemmer (små institutioner)

• De personlige betalende medlemskaber er steget en smule, trods udmeldelser fra

pensionerede medlemmer. Det skyldes indmeldelser som følge af GAEBs stop for

REVY-abonnementer

• Flere aktiverede medlemskaber via institutionerne er lukket pga. fratrædelser



2.2 Økonomi

I 2020 viser regnskabet et underskud, da COVID19 har betydet, at der ikke har 
kunnet afholdes fysiske arrangementer, bortset fra Vinterinternatet i februar 
2020. 

Underskuddet i 2020 er på 103.489 kr. Foreningens generelle økonomiske 
situation er dog så god, at dette ikke har indflydelse på foreningens virke 
fremover.

Foreningens regnskab uddybes senere på et særskilt punkt på dagsordenen.



2.3 Sekretariat

• Claus Vesterager Pedersen varetager i beretningsperioden 
DFFU sekretariatet

Kontakt: 
DFFU
c/o Syddansk Universitetsbibliotek,

Studiestræde 6
1455 København K.

Mobil: +45 4220 2177
E-mail: sekretariat@dfdf.dk

http://dfdf.dk/om-dffu/sekretariat@dfdf.dk


2.4 DFFU’s kommunikation

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har fire primære 
kommunikationskanaler til medlemmerne: 

• Foreningens medlemsblad, REVY, https://rauli.cbs.dk/index.php/revy

• Foreningens hjemmeside, www.dfdf.dk

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

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

https://rauli.cbs.dk/index.php/revy
http://www.dfdf.dk/
http://www.facebook.com/dfbib
mailto:forskbib-l@net.uni-c.dk


2.5 REVY

• REVY udkommer 4 gange årligt med 24 sider pr. nummer

• REVY trykkes i et oplag på i alt 1.000 (justeret fra 1.200 i 2020)

• REVY udkommer både fysisk og i digital udgivelse

• REVY er i hele perioden udgivet til tiden

• Redaktionen for REVY har i 2020 bestået af: 
– Jan Erik Hansen (ansvh.) (Københavns Universitetsbibliotek / Det Kgl. Bibliotek)

– Ida Fallentin (KEA Bibliotek)

– Asger Væring Larsen (Syddansk Universitetsbibliotek)

• Redaktionen for REVY består i 2021 af:
– Stefan Katic (ansvh.) 

– Annette Refn (DTU Bibliotek)

– Mette Buje Grundsøe (Aalborg Universitetsbibliotek)

– Tina Lund (Københavns Universitetsbibliotek / Det Kgl. Bibliotek)



2.6 REVY

REVY bringer:

• Aktuelle temaer, der optager 
FFU-sektoren herhjemme

• Fast DEBAT-side. Og andre 
debatskabende artikler med 
internationalt udsyn

• #biblioteksblik (FFU’er på 
Instagram)

• Bestyrelsen tager ordet

• Temaer og mini-temaer

• Servicestof fra foreningen



2.7 REVY

• Logbogen siden sidst
• ”Post-corona” = aktiviteter igen = REVY-omtale

• To nye redaktionsmedlemmer (og to på barsel)

• To juli-interviews på FB (optakt til Årsmøde)

• Ambition: citathistorier til andre medier

• Nyt trykkeri fra 4/2021

• Annoncesalg…?



2.8 REVY

Tema, mini-tema, intet tema…

• Nr. 1/2021: Kildesøgning, kildekritik og fake news

• Nr. 2/2021: Mini-tema om brugervenlig biblioteksindretning

• Nr. 3/2021: Årsmøde/RUB 50 år/fusioneringer

• Nr. 4/2021: Tema om Open Science



2.9 REVY

#emner i 1 + 2 2021:

(Ud over Bestyrelsen tager ordet)

• Biblioteksstrategi - metode

• Kildesøgning og -kritik

• Forskningsformidling

• eLæring

• Trivsel og arbejdsmiljø

• Corona – FFU-lessons learned

• Digitalisering af samlinger

• Håndtering af forskningsdata

…og meget mere!

Tak for alle bidrag –
de gør det kun til 
en fornøjelse at 
lave bladet



2.10 REVY

REVY på DFFU’s Facebookside

• Sommersnak: 2 x interviews 
om digital transformation 
med Bertil F. Dorch (SDU) og 
Cecile Anne Christensen (KB)

• Forskræp til Årsmødet

• Binde ”print-REVY” og ”FB-
REVY sammen”

• Livstegn på FB-siden i juli



2.11 REVY

Tre visioner for REVY:

• På forkant med emnerne

• Debatten i det trykte blad 
REVY fortsætter på FB

• Flere brede emner belyst 
gennem FFU-briller…

… som her ”fake-news-
debatten” med fire stemmer 
om kildesøgning og 
kildekritik. ( Ihærdigt forsøgt 
afsat til andre medier…)



2.12 Facebook og Hjemmeside 

• Foreningens Facebook-side, www.facebook.com/dfbib, har i skrivende 
stund 810 følgere, 756 likes og har nået 2.283 personer i forhold til de 
arrangementer, som har været slået op i beretningsåret.

– Vi efterlyser nyheder og links, så send gerne til Redaktøren eller til 
sekretariatet. 

• Hjemmesiden, www.dfdf.dk, er stadig foreningens centrale digitale 
kommunikationsplatform.

– Nyhedsarkivet er igen blevet åbnet, så man kan finde historiske nyheder 
tilbage fra 2008 ff.

– Vi efterlyser flere nyheder, så send gerne jeres evt. nyheder  til sekretariatet.

http://www.facebook.com/dfbib
http://www.dfdf.dk/


2.13 Bestyrelsens arrangementer

Bestyrelsen har afholdt 6 møder i perioden:
• Ordinært bestyrelsesmøde i november 2020

• Ekstraordinært bestyrelsesmøde i december 2020

• Ordinært bestyrelsesmøde i januar 2021

• Ordinært bestyrelsesmøde i marts 2021

• Ordinært bestyrelsesmøde i juni 2021

• Ordinært bestyrelsesmøde i september 2021

• DFFU-bestyrelsen har ikke afholdt fysiske arrangementer i perioden. Årsmødet i september

2020 og Vinterinternatet i marts 2021 blev begge aflyst som fysiske møder.

• DFFU’s Generalforsamling 2020 blev afholdt skriftligt den 17. september.

• Vinterinternatet 2021 blev afholdt som 3 Faglige Formiddage digitalt på Zoom under temaet  

”Det bæredygtige videnssamfund”. Det foregik den 3. marts, den 11. marts og den 19. marts. 

Faglige Formiddage havde i alt 72 deltagere.



2.14 Fora

DFFU rummer pt. 7 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  - nedlægges 
pr. 31.12.21

6. Forum for Formidling af Ophavsret

7. Forum for Markedsføring

Følg med i dagsordener/referater på DFFUs hjemmeside

https://dfdf.dk/raport/referater-diverse-bestyrelser/


2.15 DFFU FORA på www.dfdf.dk



2.16 Fora-aktiviteter 2020-2021

• Digitale kaffemøder

– Om systematiske reviews (NEFUS) den 19. januar 2021. 44 deltagere

– Om branding og markedsføring (Forum for Markedsføring) den 9. februar 
2021. 38 deltagere

– Redelighed som tema i bibliotekernes undervisningsindsats (FLIP-D) den 16. 
marts 2021. 49 deltagere

– Om Elsevier-aftalen (Forum for E-Ressourcer) den 20. april 2021. 98 deltagere

– Spot på vores arbejdsliv (DFFUs bestyrelse) den 27. maj 2021. 38 deltagere

• ONLINE undervisning i bibliotekerne - digitalt

– FLIP’D temadag den 21. januar 2021.  92 deltagere.

• PURE Brugerdage (PURE-samarbejdet) - digitalt

– PURE Brugerdage, den 25.-26. august 2021, digitalt. 95 deltagere.



3. DFFU regnskab for 2020

DFFU regnskab for 2020

Aarsrapport_2020-Underskrevet.pdf (dfdf.dk)

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december (s. 11)

Balance pr. 31. december (s. 12)

Noter til årsregnskabet (s.13-15)

https://dfdf.dk/wp-content/uploads/2021/08/Aarsrapport_2020-Underskrevet.pdf


4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan

Aktivitetsplan 2021-2022:

Fora arrangementer: 

• ”Gør døren høj, gør porten vid” – temadag arrangeret af Forum for E-
Ressourcer, 14. oktober - Odense

• NEFUS Datasprint, 27.-28. oktober - Brejning

Bestyrelses arrangementer:

• Fællesmøde for DFFU-bestyrelse og Fora-bestyrelser, 17. november 2021

• Vinterinternatmødet 3.-4. marts 2022 på Klarskovgaard

• Årsmøde, 5.-7. oktober 2022 (uge 40 fremadrettet)



4.1 Arbejdsprogram og aktivitetsplan

Arbejdsprogram 2021-2022:

DFFU’s Bestyrelse vil fortsat arbejde videre med foreningens strategi 2019-2023.

Bestyrelsen planlægger 2021/22:

• Online afstemning om ny politik vedr. kontingent og stemmetal

• Ændringsforslag til GF 2022 om sammensætning af bestyrelsen

• REVY læserundersøgelse

Bestyrelsen har desuden i støbeskeen, som en konsekvens af strategiarbejdet: 

• Samarbejdsprojekt med LIBER

• Et inspiratorium

Derudover:

• Årsmøde 2022, hvor foreningens fora vil spille en større rolle (Universalkonference)

• Fortsættelse af fora onlinekaffemøderne



5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag 



6. Fastlæggelse af kontingentsatser

• Bestyrelsen fremlægger som en konsekvens af de mange ændringer i 
bibliotekslandskabet i de senere år forslag til høring mhp. vedtagelse ved 
en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Med forslaget ønsker vi 

• At opjustere kontingentbudgettet som kompensation for manglende 
løbende P/L-regulering på en sådan måde at kontingentindtægterne 
fortsat står for ca. 25% af de samlede indtægter

• At gøre det på en sådan måde, at vi forhåbentlig bevarer både indtægter 
og medlemmer

• At skabe bedre balance i stemmefordelingen mellem institutionelle og 
individuelle medlemmer



6.1 Fastlæggelse af kontingentsatser

• Forslaget bygger ligesom den eksisterende stemmefordeling på 
bibliotekernes størrelse målt i årsværk og bevilling. Og som i den 
eksisterende er der også foretaget en vægtning – til fordel for de små 
biblioteker, når det gælder stemmetal – og for de store biblioteker, når det 
gælder kontingent.

• Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på den mulighed, som medarbejdere hos 
institutionelle medlemmer har for at aktivere personlige stemmer. 
Tværtimod ønsker vi at opfordre alle til at benytte denne mulighed, idet 
det vil understrege, at foreningen både er til for institutionerne og for 
medarbejderne.

Se forslaget med konkrete tal her.

https://dfdf.dk/wp-content/uploads/2021/09/Forslag-til-ny-stemmefordeling-og-nye-kontingentsatser-2.pdf


7. Forslag til budget 2022 

Budget 2022

Regnskab 17 Regnskab 18 Regnskab 19 Regnskab 20 Budget 21 Budget 22 

INDTÆGTER

Deltagerbetaling i årets aktiviteter 976.550 2.030.345 1.002.074 340.557 1.050.000 1.050.000

Kontingent institutionelle medlemmer 528.780 537.120 512.760 486.840 475.000 516.500

Kontingent personlige medlemmer 12.695 7.810 6.995 5.530 5.000 5.000

Abonnementsindtægter 71.879 42.796 42.225 40.231 40.000 20.000

Sponsor-/annonceindtægt 9.900 20.000 25.500 13.000 25.000 25.000

Tilskud SLKS 150.000

Ialt 1.599.804 2.638.071 1.739.554 886.158 1.595.000 1.616.000

Renteindtægter 14.845 15.165 13.480 18.535 15.000 15.000

I alt 1.614.649 2.653.236 1.753.034 904.693 1.610.000 1.631.000



7.1 Forslag til budget 2022

UDGIFTER

Driftsmæssige udgifter:

Revy produktionsomkostninger 154.608 122.989 139.745 139.828 150.000 150.000

DFFU Konferencer og temadage 691.447 1.720.936 791.897 309.899 825.000 825.000

Rejse og transportomkostninger 12.820 5.600 3.457 1.529 6.000 5.000

Udviklingsaktivitet 195.705 0 100.000 100.000

Kontingenter/medlemskaber 28.170 28.366 29.178 22.178 25.000 20.000

Bestyrelsesmøder 33.604 40.978 28.064 22.076 40.000 40.000

Fællesmøder 23.085 585 0 0 25.000 25.000

Fora, rådighedsbeløb 7.675 8.718 11.940 489 20.000 20.000

Repræsentation 1.125 1.784 1.000 0 3.000 2.000

Konferencedeltagelse 0 0 0 0 0

Personaleomkostninger

Sekretærbistand 449.121 363.324 371.267 382.909 388.500 394.000

Redaktør- og grafikerhonorar 75.000 60.000 60.000 61.800 60.000 62.000

Andre omkostninger

Hjemmeside/CMS/software 51.470 31.471 32.890 36.064 30.000 35.000

Kontorartikler m.m. 20.569 8.986 2.091 659 5.000 4.000

Telefon 1.570 1.299 1.188 1.500 1.500

Forsikringer 5.999 0 6.435 6.930 7.000 3.000

Porto 8.286 36 646 60 2.000 1.000

Gebyrer, bank 1.852 2.123 1.324 1.323 2.000 2.000

Revision 19.375 20.000 21.250 20.000 20.000

Tab på tilgodehavender 7.900 0

1.593.231 2.425.041 1.696.938 1.008.182 1.710.000 1.709.500

Resultat 21.418 228.195 56.096 -103.489 -100.000 -78.500



8. Valg til bestyrelsen 2021

Der er fire pladser på valg i år.

VALGGRUPPEN: INSTITUTIONSMEDLEMMER

• Gitte Bruun Jensen, DTU Bibliotek 

• Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskole

VALGGRUPPEN: PERSONLIGE MEDLEMMER

• Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns 
Universitetsbibliotek

• Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek



8.1 Valg til bestyrelsen

Valggruppen – personlige medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal 
kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges: 

– Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek

– Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek

er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2021-2023

Valggruppen – institutionelle medlemmer afholdes som fredsvalg, idet det opstillede antal 
kandidater svarer til det antal medlemmer, der skal vælges:

– Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

– Henrik Wium Senfer, Københavns Professionshøjskole

er valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2021-2023

I valggruppen – institutionelle medlemmer er der opstillet/valgt 1 suppleant:

– Charlotte Nordahl Wien, Syddansk Universitetsbibliotek

Suppleanten indgår i Bestyrelsens arbejde i perioden 2021-2022



Foreningens to interne revisorer er på valg:

REVISORER: 

• Per Steen Hansen, VIA Bibliotekerne (genopstiller) 

• Gert Poulsen, CBS Bibliotek (genopstiller)

8.2 Valg af interne revisorer



9. Eventuelt

Tak for nu.

Venlig hilsen DFFU-bestyrelsen.


