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Selskabets hjemmeside blev i juli måned opgraderet, og da det faldt sammen med
redaktørens ferie, var sitet i en periode ikke tilgængelig. Vi beklager de gener, det
måtte have medført, men håber at sitet snart igen er fuldt funktionsdygtigt.
Dette nyhedsbrev indeholder korte meldinger om kommende arrangementer – og
sammen med nyhedsbrevet udsendes også særskilt opslag om de enkelte
arrangementer.
Derudover indeholder nyhedsbrevet referat fra den ordinære generalforsamling, som
fandt sted i Bibliotekarforbundets tidligere domicil på Lindevangs Alle,
Frederiksberg.
Referater fra selskabets seneste arrangementer følger i næste nummer.
Ligesom nr. 32 udkommer dette nummer 33 i digital form og sendes ud til de
medlemmer, der har oplyst sin mailadresse. De medlemmer, som ikke har
mailadresse vil få Bib-Hist tilsendt i papirudgave. Dette fordi portoudgifterne er steget
gevaldigt – og fordi de fleste medlemmer alligevel har en mailadresse.

Kommende arrangementer

Tirsdag 12. september 2017, kl. 15-17 mødes vi på Syddansk Universitetsbibliotek i
Odense, og forskningsbibliotekar Jakob Holck fortæller om Herlufsholm-samlingen

og de skjulte fragmenter – gemt og glemt gennem århundreder… lige indtil nu.
Onsdag 29. november 2017, kl. 17-19 afholdes Selskabets julemøde, hvor vi besøger
Folketingets Bibliotek, og bibliotekets chef Niels Jensenius fortæller og viser rundt.
For uddybende informationer se særskilt opslag, som udsendes sammen med dette
nr. af Bib-Hist.
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Generalforsamlingen 18. maj 2017

Fandt sted i Bibliotekarforbundets ejendom på Frederiksberg, Lindevangs Alle 2.
Ejendommen er pt. udlejet til andre organisationer, mens Bibliotekarforbundet har
lejet sig ind i større lokaler på en nabo-adresse. Men besøget i ”BF-huset”
harmonerede fint med aftenens faglige arrangement: I front for BF – historien,
nutiden og fremtiden. Kort referat af dette møde følger efter referatet fra
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afviklet efter det faglige møde og forløb således:
Formanden Ole Harbo bød velkommen, og Jan Østergaard Bertelsen blev valgt til
dirigent som konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med selskabets vedtægter.
Ole Harbo aflagde styrelsens beretning, som blev taget til efterretning – uden
bemærkninger. Beretningen bringes efterfølgende.
Kasserer Søren Carlsen præsenterede det reviderede regnskab for året 2016.
Selskabet kom ud med et underskud på kr. 27.240,40 mod et overskud på kr.
9.887,25 i 2015. Underskuddet skyldes primært trykkeudgifterne til Bibliotekshistorie
12, men også faldende kontingentindtægter. Distributionsudgifterne i forbindelse med
udsendelse af Bibliotekshistorie 12 vil først figurere på regnskabet for 2017.
Selskabets beholdning er pr. 31.12.2016 på kr. 22.754,29.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet – bringes efterfølgende.
Kontingentet for det kommende år er 165 kr. for alle personlige medlemmer og 350
kr. for virksomheder og institutioner. Budgettet blev vedtaget. Der forventes
kontingentindtægter på kr. 30.000. De største udgifter vedrører trykning og
distribution af tidsskriftet Bibliotekshistorie, som beregnes at udkomme hvert andet
år. Hidtidige udgifter har ligget på omkring 60.000 kr. Styrelsen agter at søge
fondsmidler til udgivelse af Bibliotekshistorie nr. 13.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, og næste
punkt var valg af styrelsesmedlemmer, styrelsessuppleanter, revisorer og
revisorsuppleant.
Ole Harbo, Søren Carlsen og Hans Peter Rasmussen blev genvalgt og Mette Colding
Dahl, KB, blev valgt som nyt styrelsesmedlem.
Claus Vesterager Pedersen og Michel Steen Hansen blev begge genvalgt som
styrelsessuppleanter.
Inger Mathiesen og Inge Selfort blev begge genvalgt til revisorer.
Ellen Warrer Bertelsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
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Styrelsen består hermed af: Steen Bille Larsen, Bente Kaspersen og Nan Dahlkild alle
valgt 2016 og Ole Harbo, Søren Carlsen og Hans Peter Rasmussen alle valgt i 2017
samt Mette Colding Dahl valgt for 1 år i 2017.
Der var intet til punktet Eventuelt.

Konstituering

Efter generalforsamlingen har styrelsen konstitueret sig således:
Formand: Ole Harbo
Næstformand: Bente Kaspersen
Kasserer: Søren Carlsen
Sekretær: Hans Peter Rasmussen
Steen Bille og Ole Harbo fortsætter i redaktionen for Bibliotekshistorie

Styrelsens beretning 2016-2017

Publikationsvirksomhed:
Medlemsbladet Bib-Hist er udkommet med nr. 31, der er den sidste papirudgave af
medlemsbladet. Derefter er udkommet nr. 32, udsendt pr. mail, da vi forsøger at
minimere papirudsendelsen på grund af omkostningerne. Derudover er der udsendt
særskilte informationer vedr. møder og arrangementer. Bib-Hist og selskabet
hjemmeside redigeres af næstformand Bente Kaspersen.
Selskabets Facebook-side redigeres af Steen Bille Larsen, og selskabet har over 1100
følgere på siden. Steen Bille Larsen redigerer tillige Bibliotekshistorie, hvoraf nr. 12
udkom omkring årsskiftet med følgende indhold:
Svend Larsen: Oskar Thyregod- en bibliotekarprofil
Torsten Schlichtkrull: Andreas Friis’ rumudsmykning i universitetsbygningen på
Nørre Alle i København
Ole Harbo: De danske folkebiblioteker og folkebibliotekarer under Besættelsen
Nan Dahlkild: Biblioteket uden for biblioteket. Mobile biblioteker, særlige
betjeningssteder og opsøgende biblioteksarbejde.
Hertil kommer styrelsens beretning for 2014-15 og information om selskabets
publikationslegat.
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Møde og faglige arrangementer:
Det faglige arrangement i forbindelse med sidste års generalforsamling var en
præsentation af det nye TRAP Danmark ved direktør Niels Elers Koch i
redaktionens lokaler i Hørsholm.
14. september 2016 holdt professor Niels Ole Finnemann, IVA, foredrag om
arkivering af digitale materialer, fra start til nu.
Julemødet blev afholdt på IVA d. 23. november 2016 om bibliotekaruddannelsernes
udvikling gennem 100 år. Laura Skouvig og Ole Harbo var oplægsholdere. Mødet var
tillige et farvel til Birketinget, hvor selskabet har haft adresse igennem alle årene.
Medlemsmødet d. 24. april var med Svend Larsen, direktøren for det nye samlede
Kongelige Bibliotek. Mødet måtte flyttes fra en tidligere fastsat dato på grund af
Svends Larsens travlhed.
I dag (18. maj) er der byttet om på det faglige møde og generalforsamlingen, så i dette
års beretning indgår også det netop afholdte fællesarrangement med BF, hvor 2
tidligere og den nuværende formand medvirkede.
Medlemstal og kontingent:
Medlemstallet er desværre, som de foregående år, for nedadgående, både f.s.v. angår
personer og institutioner. Det registrerede antal betalende medlemmer er i dag 151,
hvoraf 124 er personlige og 27 institutionelle medlemmer.
Kontingentet var uændret i forhold til året før.
Styrelsen:
På generalforsamlingen sidste år genvalgtes Steen Bille Larsen, Andrew Cranfield og
Bente Kaspersen, mens Nan Dahlkild nyvalgtes.
Claus Vesterager Pedersen blev genvalgt som suppleant, mens Michel Steen Hansen
nyvalgtes.
Inger Mathiesen og Inge Selfort genvalgtes som revisorer og Ellen Warrer Bertelsen
som revisorsuppleant.
Efterfølgende konstituerede styrelsen sig med formand Ole Harbo, næstformand
Bente Kaspersen, kasserer Søren Carlsen og sekretær Hans Peter Rasmussen.
Tak til styrelsen for årets fine samarbejde og til IVA og Det kongelige Bibliotek for
hjælp og støtte til forsendelser og mødeafholdelser.
Styrelsens planer for det kommende år:
9.-10. juni afholdes studieturen til Flensborg og Slesvig. Tilmeldelsesfristen er udløbet
og der er tilmeldt 20 deltagere.
12. september er der udflugt til SDUB i Odense med særligt henblik på Herlufholms
gamle samling.
De kommende arrangementer er endnu ikke aftalt.
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Regnskab 2016

Regnskab 2016

Note

Regnskab 2015

A

31.056,28

INDTÆGTER
1. Kontingenter
2. Deltagerbetaling
3. Bogsalg
4. Tilskud
5. Renter
Indtægter i alt

25981,61
0,00

0,00

0,00

3.025,00

0,00

0,00

0,00

17,22

25981,61

34.098,50

717,00

13,50

1.341,44

8.009,53

1.871,70

3.205,72

43125,00

10.625,00

UDGIFTER
10. Generalforsamling
11. Styrelsesmøder
12. Kontorhold mv.
13. Trykkeudgifter
14. Arrangementer
15. Repræsentation
16. Gebyrer mv.
17. Revision
Udgifter i alt

2.506,50
1.614,00

B

1.906,25

0,00
335,00
116,25

1.889,37
0,00
53.222.01

24.211,25

-27.240,40

9.887,25

13.041,49

12.115,88

9.712,80

37.861,27

22.754,29

49.977,15

Danske Bank

12.115,88

1.484,60

Finansnetbank.

37.861,27

246,06

RESULTAT

AKTIVER
Pr. 31.12.2016
Danske Bank pr. 31.12.2016
Jyske Bank pr. 31.12.2016
Aktiver i alt

PASSIVER
Pr. 31.12.2015
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17,54

365,80

-27240,40

9.887,25

22.754,29

49.977,15

4.656,61

7.175,00

11.875,00

12.281,28

9.450,00

11.600,00

Kontorhold mv.
Kontorudgifter
PR

1.871,70

3.049,12

156,90

156,60

Arrangementer
Virksomhedsbesøg
Studieture

3.223,50

1.906,25

0,00

0,00

Difference
Underskud 2016
Passiver i alt

NOTER
Kontingenter
Personlige medlemmer
Pensionister mv.
Institutioner

/Søren Carlsen, kasserer

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab har vi revideret
selskabets regnskab. Vi har
* fået forelagt samtlige bilag
* foretaget stikprøvekontrol
* modtaget kopi af kasseregnskabet
* kontrolleret, at de oplyste aktiver er til stede i henhold til bankudskrifterne.
Vi kan konstatere, at regnskabet er i overensstemmelse med regnskabets bilag og opgørelser

Frederiksberg den 20. april 2017

Inge Selfort

Inger Mathiesen
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Det faglige arrangement i forbindelse med generalforsamlingen 2017

Arrangementet blev tilrettelagt og afviklet i samarbejde med Bibliotekarforbundet og
havde titlen: I front med BF – historien, nutiden, fremtiden. De tidligere formænd
Jan Østergaard Bertelsen og Elsebeth Tank gav nogle nedslag i historien og fortalte
om særlige oplevelser/begivenheder i deres formandsperiode. Og nuværende
formand Tine Jørgensen fortalte om vigtige opgaver for BF nu og i fremtiden.
Jan Østergaard Bertelsen tog udgangspunkt i tjenestemandsreformen og den
tilhørende lønstruktur. Ingen tvivl om, at det var en klar forbedring af bibliotekarernes
løn- og ansættelsesforhold. Det lagde JØB heller ikke skjul på, men han nævnte også
– måske afslørede? - at der ikke var udarbejdet konsekvensberegninger på
reformerne, men udgangspunktet havde været en ordning i stil med den, lærerne
havde, og BF’s forhandlere var sikker på, at det var en god aftale. Mette Stockmarr
kommenterede dette ved at nævne – med glimt i øjet - at det afgjort var en god aftale
for bibliotekarerne i kommunalt og amtsligt regi, men at de statsansatte bibliotekarer
måtte vente nogle år inden de fik forbedrede forhold!!
Elsebeth Tank fokuserede bl.a. på bibliotekarroller og bibliotekernes kerneopgaver –
emner som af mange blev fulgt op i den efterfølgende debat.
Tine Jørgensen fortalte om BF’s og bibliotekernes aktuelle og fremtidige opgaver og
udfordringer.
Alle indlæg var både saglige og krydret med anekdoter, og de knap 50 deltagere
kvitterede og supplerede fint i den efterfølgende debat på de emner, som
formændene havde bragt på bane.
Stor tak til Bibliotekarforbundet for at indgå i dette arrangement – og med i prisen for
at deltage var både kaffe og gode kager samt sandwich og øl, vand og vin.

Fra Styrelsens møder

Siden generalforsamlingen har styrelsen holdt møde 31. maj og næste aftalte møde er
28. september 2017.
Selskabet har hidtil holdt de fleste af sine styrelsesmøder og mange af sine
arrangementer på Det Kongelige Bibliotek – uden udgift for biblioteket. Denne
model er skriftligt blevet bekræftet af bibliotekets nye ledelse. Ligeledes kan
redaktionen af Bibliotekshistorie holde sine møder på KB.
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ISSN: 1603-1113
ISSN: 1902-1828

BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab.
Redigeret af Bente Kaspersen (ansv.) og udsendt pr. mail uge 32, 2017
Indmeldelse sker til kasserer Søren Carlsen, Hovedgaden 20, 3220 Tisvilde.
Mail: sca@dethulehus.dk Mobil: 5192 5572.
Kontingentet indbetales til kasserer efter opkrævning er modtaget.
Medlemskab koster for institutioner: 350 kr., for personlige medlemmer: 165 kr.
Selskabets hovedadresse: c/o Søren Carlsen, Hovedgaden 20, 3220 Tisvilde.
Selskabets hjemmeside: www.bibliotekshistoriskselskab.dk
Facebook: www.facebook.com/BibliotekshistoriskSelskab
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