
Dansk Bibliotekshistorisk Selskab 
 

Onsdag 8. maj 2019   
Den Sorte Diamant, Panoramasalen   

 
Ordinær generalforsamling kl. 17, og fagligt arrangement ca. kl. 18-19 

 
Tilmelding til det faglige arrangement sker til bentek@mail123.dk – senest 3. maj.  

 
 

Det faglige arrangement: 
Mogens Vestergaard, tidligere Biblioteks- og Borgerservicechef i Roskilde,  

og formand for Bibliotekschefforeningen 2009-2017  
taler om 

 

Centralbibliotekerne i det danske biblioteksvæsen før og nu –  
samarbejde for folkebibliotekerne og bindeled til forskningsbibliotekerne 

 
Mogens Vestergaard har været ansat på Odense Centralbibliotek, leder af Otterup 
Bibliotek og bibliotekschef i Roskilde fra 2002, indtil han i 2015 blev en del af Roskilde 
kommunes chefgruppe, og derved fik stor mulighed for at få biblioteket tænkt ind i 
kommunens strategiske arbejde.    
Han har således været med i de seneste mange års rivende udvikling på hele 
biblioteksområdet.   
 

  
Den ordinære generalforsamling afholdes med flg. dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år  
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår  
5. Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges  
6. Indkomne forslag  

6 a: Styrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. tegningsret 
7. Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Styrelsens forslag foreligger senere  
8. Eventuelt 

 
 

Uddrag af Selskabets vedtægter vedr. ordinær generalforsamling:  
 
§ 8, stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal.  
§ 8, stk. 3: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til 
medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. 
§ 8, stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 10 dage før 
denne være formanden i hænde (bentek@mail123.dk) 
§ 8, stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert 
medlem har 1 stemme, og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
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Dansk Bibliotekshistorisk Selskab 
 
 
Styrelsens forslag til vedtægtsændringer  
 

Nuværende tekst  Ændringsforslag  

 
Styrelse 
§ 5 Selskabet ledes af en styrelse på 7 
medlemmer, der vælges af 
generalforsamlingen, som tillige vælger 2 
suppleanter. Styrelsesmedlemmerne afgår efter 
2 år, heraf 3 ved første valg og 4 ved det 
følgende. Styrelsesmedlemmerne kan 
genvælges. 
 
§ 5, stk. 2 Styrelsen konstituerer sig med 
formand, næstformand, sekretær, kasserer og 
redaktør, og fastsætter sin forretningsorden. 
Der kan tillades personsammenfald ved 
besættelse af posterne. 
 
§ 5, stk. 3 Styrelsen kan af sin midte nedsætte 
et forretningsudvalg og kan til forskellige formål 
nedsætte udvalg, hvortil også personer uden for 
styrelsen kan vælges. 
 
 

 
Tilføjelse, som nyt § 5, stk. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5, stk.4 Formanden, næstformanden 
og kasseren har to i forening fuld 
dispositions- og tegningsret over 
Selskabets bankkonti.  

 

 

 

 
Begrundelse for ændringsforslaget:  
Ved evt. skift på kassererposten skal pengeinstituttet have dokumentation med sundhedskort og 
pas fra hvert enkelt styrelsesmedlem, med mindre at Selskabets vedtægter indeholder en 
tegningsregel. Formuleringen i ændringsforslaget har til hensigt at gøre det administrativt lettere at 
skifte på kassererposten.    

 

 

Selskabets vedtægter om vedtægtsændringer, § 9:  
Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Selskabet kræver mindst 2/3 majoritet af de 
afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændringer eller om opløsning af Selskabet skal tilsendes 
medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen 

 


