
Roskilde
University

Organisatorisk beretning 2007 for Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde, 19.-20. september 2007, Munkebjerg,
Vejle
Pedersen, Claus Vesterager

Publication date:
2007

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Pedersen, C. V. (2007). Organisatorisk beretning 2007 for Danmarks Forskningsbiblioteksforening: Danmarks
Forskningsbiblioteksforenings årsmøde, 19.-20. september 2007, Munkebjerg, Vejle.
http://www.dfdf.dk/dokumenter/df/Organisatorisk%20beretning%202007.pdf

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@kb.dk providing details, and we will remove access to the work
immediately and investigate your claim.

Download date: 22. May. 2023

http://www.dfdf.dk/dokumenter/df/Organisatorisk%20beretning%202007.pdf


 

 1

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 
 19.-20. september 2007 

Munkebjerg, Vejle 
 

Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. 
 
Indledning: En forening i vækst? 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har haft et turbulent år. Foreningen var i en længere perio-
de (august-december 2006) uden Sekretariat, hvilket naturligvis kunne mærkes både blandt med-
lemmer, interessefora og bestyrelse. Vi har været nødsaget til at aflyse en 2-dages konference, da 
hele det arrangerende interesseforum på grund af tids- og arbejdsmæssige problemer trådte tilbage 
på samme tid, og vi har måttet flytte terminerne for såvel internatmøde som årsmøde grundet sam-
menfald med andre bibliotekspolitiske eller –foreningsmæssige arrangementer. Vi har således ikke 
helt kunnet leve op til det servicemæssige niveau, som vi gerne ville.  
 
Samtidigt med dette har der været stor fokus på sammenlægninger blandt vores mange institutions-
medlemmer og der er sket en del udskiftning på arbejdspladserne, hvor mange af vores trofaste 
medlemmer nu er på vej over i pensionsalderens behageligheder. Det er derfor særdeles glædeligt, 
at vi til dette årsmøde kan konstatere, at det fald i medlemmer af foreningen, som igennem flere år 
har været tydeligt, nu er stoppet. Vi har trods mange udmeldelser faktisk bevaret status quo. Der er 
kommet lige så mange nye medlemmer og heriblandt mange yngre og nyansatte på forskningsbibli-
otekerne. Det er meget positivt og giver tro på, at den fokus, som bestyrelsen - trods de ovennævnte 
hindringer - har haft på medlemshvervning, kan skabe vækst. Vi vil naturligvis fortsætte og øge 
denne indsats i det kommende år, ikke mindst naturligvis takket været et genetableret og styrket 
Sekretariat. 
 
DF Sekretariatet: 
 
Foreningens sekretær Hanne Dahl fratrådte med udgangen af juli 2006 sin stilling for at søge nye 
udfordringer. Til trods for travlhed på sit nye arbejde påtog Hanne sig at videreføre foreningens 
bogholderi samt forestå mindre ad hoc opgaver hjemmefra, indtil der var etableret et nyt sekretariat 
i løbet af efteråret 2006. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for i bestyrelsen. 
 
I løbet af efteråret 2006 arbejdede bestyrelsen på at finde en permanent løsning for foreningens se-
kretariat sideløbende med, at bestyrelsen selv søgte at løse sekretariatsopgaverne, godt hjulpet af 
kollegerne i diverse Fora. Bestyrelsen var meget tæt på at afslutte forhandlinger med Danmarks 
Biblioteksforening om sekretariatsfællesskab, men kort før kontraktindgåelse viste det sig muligt at 
genoptage samarbejdet med Hanne pr 1. januar 2007 og med mulighed for at etablere Sekretariat i 
Statsbibliotekets nye magasinbyggeri i Skejby ved Århus. Det er, trods den store velvilje og gode 
samarbejdsånd hvormed Danmarks Biblioteksforening indgik i vores drøftelser, bestyrelsens opfat-
telse, at vi med Hanne tilbage i Sekretariatet har fået den mest optimale løsning for vores medlem-
mer. Det var en vanskelig beslutning at træffe, ikke mindst fordi bestyrelsen selv havde rettet hen-
vendelsen til Danmarks Biblioteksforening om det eventuelle samarbejde og der skal herfra lyde en 
stor tak til vore kolleger i Danmarks Biblioteksforening for den positive indstilling.    
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Sekretariat åbnede igen pr. 1. januar 2007 med adresse på 
Statsbiblioteket i Skejby. Denne gang er Hanne ansat direkte af Danmarks Forskningsbiblioteksfor- 
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ening. Der er ikke længere tale om frikøb, men om en decideret ansættelse med hvad dette medfører 
af arbejdsgiverforpligtelser. Statsbiblioteket står dog for administrationen af løn og andre formalia. 
Foreningen er naturligvis Statsbiblioteket tak skyldig for denne store hjælp.   
 
Bestyrelsens og Sekretariatets arbejde 
 
Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 konstituerende møde i forbin-
delse med sidste årsmøde, 1 bestyrelsesmøde i forbindelse med årets vinterinternatmøde, og 1 be-
styrelsesmøde i forbindelse med dette årsmøde. Det er samme antal bestyrelsesmøder som i forrige 
beretningsår og det er bestyrelsens opfattelse, at mødefrekvensen er passende. En del aktiviteter og 
politiske sager behandles så vidt muligt pr mail og/eller ved telefonkontakt mellem bestyrelsens 
medlemmer. Det forekommer optimalt i de givne situationer.  
 
De daglige forretninger er videst muligt klaret i et samarbejde mellem Sekretariat og formandskab 
og/eller kasserer eller i samarbejde mellem Sekretariat og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som 
har fået tildelt særlige ansvarsområder. Det har fungeret upåklageligt i perioden med etableret Se-
kretariat, mens det i perioden uden Sekretariat har været nødvendigt at prioritere opgaverne. 
 
Sekretariatet yder ud over den daglige sagsbehandling for bestyrelse og forening også back-up og 
arrangementshjælp for foreningens mange interessefora. Det er klart, at denne service ikke fungere-
de i hele efteråret, men det er bestyrelsens opfattelse, at der efter reetableringen af Sekretariatet igen 
er opbygget tillid og samarbejde på højt niveau i foreningen.   
 
Redaktøren for DF Revy har deltaget i 4 bestyrelsesmøder i beretningsåret og afgiver i øvrigt lø-
bende status til bestyrelsen. Bestyrelsen er fuldt tilfreds med samarbejdet med redaktøren og redak-
tionsudvalget. 
 
Bestyrelsen har efter bestyrelsesvalget i Roskilde 2006 bestået af repræsentanter fra 6 store univer-
sitetsbiblioteker og 1 fakultetsbibliotek. Der er altså ikke længere mindre fag- og forskningsbiblio-
teker repræsenteret i foreningens bestyrelse. Fra institutionsside har bestyrelsen bestået af 4 biblio-
teksledere (heraf 1 souschef), mens medarbejderrepræsentationen har bestået af 4 bibliotekarer 
(heraf 1 afdelingsleder). Det er særdeles problematisk, at rekrutteringen til Danmarks Forsknings-
biblioteksforenings bestyrelse fra medarbejderside er koncentreret omkring bibliotekarer og i nogen 
grad mellemledere. Foreningen er en faglig forening uden særlige fagforenings- eller uddannelses-
mæssige præferencer og bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle personalegrupper til at opstille 
kandidater til foreningens bestyrelse. Vi vil gerne sikre dynamik og dialog overalt i de danske 
forskningsbiblioteker. Tilsvarende er det nødvendigt at give og sikre muligheder for medarbejdere 
(og ledere) fra små fag- og forskningsbiblioteker at deltage i dette vigtige foreningsarbejde. Der 
ligger mange gode initiativer og inspiration hos medarbejdere og ledere på landets mindre og helt 
små forskningsbiblioteker. For at sige det helt klart og tydeligt: Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
ening overlever kun, hvis rekrutteringen til bestyrelsesarbejdet bliver bredere.  
 
Fora: 
 
Mange af de aktiviteter, som Danmarks Forskningsbiblioteksforening tilbyder sine medlemmer, 
bygger på arbejdet i de særlige interessefora, som er oprettet indenfor foreningens rammer. Det er 
særdeles vigtigt for foreningens liv, at der er mulighed for at mødes og opbygge netværk på områ- 
der, som er skønnet væsentlige for foreningen og som medlemmerne selv tager hånd om. I beret-
ningsåret har foreningen opereret med 6 sådanne interessefora, som med egne bestyrelser har haft  
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fokus på hhv.: Markedsføring og Brugerservice, Brugeruddannelse, Fjernlån, Registrering, Tids-
skrifter samt Informationsarkitektur.  
 
Forum for Informationsarkitektur blev desværre nedlagt med udgangen af 2006, da hele forumbe-
styrelsen samlet nedlagde sit virke. Dette skete ikke som en protest men havde baggrund i en gan-
ske lille bestyrelse, som hverken selv eller med hjælp fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 
bestyrelse havde formået at finde nye arbejdskræfter. Det er naturligvis dybt beklageligt og en situa-
tion, som vi absolut skal undgå at komme i igen, ikke mindst fordi forummet havde en programsat 
konference, som efterfølgende måtte aflyses med økonomiske konsekvenser til følge.  
 
De faglige fora er et særdeles stort aktiv for foreningen og i mange tilfælde er det for nye medarbej-
dere på forskningsbibliotekerne eller for interesserede kolleger fra andre bibliotekstyper eller  
offentlige og private arbejdspladser gennem fora arrangementer, at der skabes kendskab til Dan-
marks Forskningsbiblioteksforening. Inspiration og netværksdannelse er vigtige elementer i forae-
nes virke til gavn for såvel foraene selv som for Danmarks Forskningsbiblioteksforening.  
 
For at sikre koordineringen mellem de mange aktører og informationen til og fra Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings bestyrelse afholder bestyrelsen ½-årlige fællesmøder med alle fora. For-
eningens næstformand Lene Stampe Mortensen og bestyrelsesmedlem Eli Greve er bestyrelsens 
kontaktpersoner til foreningens faglige fora og disse to bestyrelsesmedlemmer deltager sammen 
med foreningens sekretær i de ½-årlige møder med foraene. Under normale omstændigheder fore-
står foreningens sekretær i samarbejde med foraene det praktiske ved arrangementerne i fora regi. 
 
Hjemmeside: 
 
Foreningens hjemmeside er fortsat bestyrelsens smertensbarn. Der har været lavet indledende un-
dersøgelser om at overgå til en anden og nemmere redigerbar platform og et mere åbent CMS, bl.a. 
også med henblik på at skabe fri adgang til artikler og hele numre af DF Revy. Desværre har besty-
relsen ikke i beretningsperioden haft ressourcer til at opprioritere dette arbejde. Skulle der være 
interesserede blandt foreningens medlemmer, der kan eller vil bidrage med ekspertise på området, 
vil det være særdeles velset. Det er vort håb, at det lykkes at få gjort noget ved hjemmesiden i det 
kommende år.  
 
DF Revy: 
 
DF Revys redaktør Naja Porsild fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus yder fortsat en stor indsats 
for at holde bladet på det vante høje niveau. Det synes vi lykkes – bladet modtages og læses med 
interesse og  fornøjelse. Naja har i beretningsåret haft støtte af en redaktionsgruppe bestående af 
Bente Lope (Aalborg Universitetsbibliotek) og Gitte Behrends (Statsbiblioteket), som er bestyrel-
sens repræsentanter i redaktionsgruppen samt Mai Aggerbeck (CVU Vita, Holstebro). Redaktions-
gruppen mødes 4 gange om året og som et nyt tiltag er et af disse møder nu indlagt som et 2-dages 
redaktionsseminar. Det er bestyrelsens indtryk, at arbejdet i redaktionsgruppen fungerer godt, men 
den vil snarest bl.a. efter ønske fra gruppen selv blive udvidet med et medlem fra Østdanmark, så 
der sikres en bredere geografisk spredning også i dette arbejde.  
 
Grafisk designer Hreinn Gudlaugsson fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus har stået for design 
og layout af bladet. 
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Kulturministeriets Bladpulje yder igen distributionstilskud til DF Revy fra 2006. Det gør det muligt 
fortsat at bevare DF Revy i en papirudgave.  
 
Der arbejdes fortsat med etableringen af den elektroniske udgave af DF Revy.  På Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforenings hjemmeside kan man i øjeblikket finde alle numre af DF Revy fra 2004-
2007 (bortset fra seneste nummer) som hele pdf-dokumenter. Der arbejdes i øjeblikket på at etable-
re adgang til hver enkelt artikel separat, således at man ikke skal have et helt nummer ad gangen. 
Open Journal System vil blive brugt som grundlag for e-udgaverne af alle artikler enkeltstående og 
systemet vil blive hostet af CBS Biblioteket. Det forventes, at alle artikler fra 2004 og fremefter vil 
være tilgængelige i løbet af vinteren 2007.  
 
I øjeblikket er der ikke adgang til det seneste nummer af DF Revy ad elektronisk vej, ligesom der 
ikke er adgang til bladet frit for alle interesserede. Begge dele vil blive imødekommet med oven-
nævnte digitalisering af de enkelte artikler.  
 
Økonomi og medlemsgrundlag: 
 
Økonomien i Danmarks Forskningsbiblioteksforening er fortsat sund. Arrangementerne giver pæne 
overskud og medlemstallet både for institutionelle medlemmer og personlige medlemskaber ser 
fornuftigt ud. Den faldende tendens i medlemstallet for personlige medlemmer, som har vist sig i de 
seneste 2-3 år, er tilsyneladende stoppet og institutionsfusionerne har i hvert fald indtil videre ikke 
forårsaget massive udmeldelser. Der er således grund til en forsigtig optimisme med hensyn til så-
vel økonomi som medlemsgrundlag. 
 
Foreningen har pr 1. august 2007: 
 

• 589 (590 i 2006) personlige medlemmer (heraf 11 udenlandske).   
• 124 (123 i 2006) institutionelle medlemmer (heraf 1 udenlandsk).  
• 162 (163 i 2006) betalende abonnenter på DF Revy.  
• 67 friabonnenter på DF Revy (samarbejdspartnere, politikere og andre med betydning for 

foreningens virke). 
 
Bestyrelsen har i det forløbne beretningsår haft programsat en ny kontingentstruktur for de instituti-
onelle medlemmer. Det har imidlertid vist sig, at fusioneringerne på en række institutioner er forlø-
bet på en sådan måde, at der næppe vil være behov for en gennemgribende ændring af strukturen og 
der lægges derfor op til mindre justeringer gældende for 2008. Der foreslås en generel 5 % stigning 
i kontingent for alle institutioner og en regulering for de store sammenlagte institutioner, som vil 
blive fastsat i samarbejde med institutionerne. Det forventes ikke, at ændringerne i kontingentsat-
serne vil blive af en sådan karakter, at der kræves generalforsamlingsgodkendelse, men det skal 
naturligvis bemærkes, at der er en sammenkædning mellem stemmevægt og kontingentsats. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening modtager hvert år tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Dette 
tilskud har stor betydning for foreningens drift og ydes årligt efter ansøgning til særlige forhold. I 
beretningsåret er der ydet tilskud til nordisk og internationalt samarbejde og til arbejdet med elek-
tronisk publicering. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er meget taknemmelig for tilskuddet 
fra Tips- og Lottomidlerne, som giver foreningen mulighed for aktiviteter, som ellers ville være 
svære at dække indenfor de almindelige driftsmidler. 
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Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 2 helt store udgiftsposter er Sekretariatet og udgivelsen og 
distributionen af tidsskriftet DF Revy. Som nævnt har foreningen i en del af beretningsåret været 
uden Sekretariat, men udgifter til konsulentbistand til bogholderi m.v. og pakning og forsendelse i 
sidste halvdel af 2006 samt den nye etablering af Sekretariat pr 1. januar 2007 har medført udgifter i 
samme størrelsesorden som tidligere år.  
 
Markedsføring og ”fokus på forskningsbibliotekerne”: 
 
Bestyrelsen har i beretningsperioden iværksat forskellige tiltag med henblik på dels at hverve nye 
medlemmer og dels at sætte fokus på forskningsbibliotekerne og deres medarbejdere. 
 
Der er hvervefoldere og kaffekrus på vej ud til medlemsinstitutionerne med det formål, at krusene 
kan indgå i bibliotekernes porcelæn og finde plads i frokoststuer og pauseområder. Hvervefolderne 
forventer vi naturligvis bliver fremlagt eller uddelt blandt bibliotekets personale. Forhåbentlig kan 
dette give anledning til en snak om foreningen og måske tiltrække opmærksomhed og lyst til med-
lemsskab. 
 
Bestyrelsen har endvidere anskaffet professionelt udstillingsudstyr til brug ved diverse arrangemen-
ter både i og udenfor foreningens regi. Der har længe været behov for at give foreningen et mere 
professionelt udtryk ved sådanne lejligheder. 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening gennemfører i perioden 2005-2007 et fælles projekt med 
Bibliotekarforbundet med titlen ”Fokus på forskningsbibliotekerne”. Der har været adskillige tiltag i 
dette projekt i det forløbne år: 

• Fokus på forskningsbibliotekerne - nyhedsbrevsservice med ugens presseklip om forskning, 
universiteter, biblioteker, uddannelse. Startet i januar 2007. Tidligere ugers presseklip kan 
ses på hhv. Bibliotekarforbundets og Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hjemmesider. 

• Fokus på forskningsbibliotekerne - prisopgave for studerende ved Danmarks Biblioteksskole 
udskrevet i efteråret 2006. Der var 20 tilmeldte deltagere og vinderopgaven, skrevet af Per-
nille Makholm, havde titlen ”Kære weblog … eller … Projekter, jeg gerne vil have stående 
på mit CV”. Vinderen fik overrakt diplom og præmie af Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
enings kasserer René Steffensen, som var formand for Priskomitéen, på Danmarks Biblio-
teksskoles Erhvervsdag d. 12. oktober 2006. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette gav såvel 
forskningsbibliotekerne som Danmarks Forskningsbiblioteksforening passende reklame. 
Læs i øvrigt Pernilles opgave på www.dfdf.dk under Nyhedsarkivet (14.10.2006). 

• Fokus på forskningsbibliotekerne – annonce i Danmarks Biblioteksskoles RUS håndbog 
2007 med henblik på at skabe fokus på forskningsbibliotekerne som fremtidige arbejdsplad-
ser for de studerende på Biblioteksskolen 
http://www.db.dk/studerende/studiemiljoe/default.asp?cid=3674. 

 
Endelig deltager Danmarks Forskningsbiblioteksforening efter invitation sammen med de øvrige 
biblioteksforeninger også i Biblioteksstyrelsens arbejde med markedsføring af bibliotekerne, som er 
påbegyndt primo 2007. Initiativet er et af punkterne i Biblioteksstyrelsens strategi ”Fra information 
til viden” og der skal diskuteres idéer og koncepter for en koordineret markedsføringsindsats på 
bibliotekerne. Dette ligger i en meget fin forlængelse af arbejdet med ”Fokus på forskningsbibliote-
kerne”. 
 
Arrangementer: 
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Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i beretningsåret stået for eller været med til at planlæg-
ge en række forskellige arrangementer i form af faglige møder, temadage og konferencer: 
 

• Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2006 blev afholdt i Roskilde 7.-8. sep-
tember 2006 under temaet ”Fusion, struktur & samarbejde”. Der var 129 deltagere til dette 
årsmøde.  

• Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternatmøde 28. februar-1.marts 2007 på 
Klarskovgaard ved Korsør havde temaet: ”Innovation & kreativitet”. Dette vinterinternat-
møde havde samlet 113 deltagere.  

• EUSIDIC Annual Conference 2007 med temaet ”What will be the impact of Web2.0 and 
Library 2.0 applications on user services in library and information services management” 
blev afholdt 11.-13. marts 2007 i Roskilde med arrangementsbidrag fra Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening. Der var 89 deltagere fra 16 lande. 

 
I beretningsåret har flere af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings faglige fora planlagt og arran-
geret møder, temadage og konferencer:  
 

• DF Forum for Fjernlån afholdt 1.-3. oktober 2006 Den 7. Nordiske NVBF Fjernlånskonfe-
rence i Helsingør. Der var 191 deltagere. 

• DF Forum for Markedsføring og Brugerservice arrangerede rundvisning i biblioteksbyggeri-
erne på Frederiksberg (Frederiksberg Bibliotek samt CBS bibliotekerne på Solbjerg Plads og 
i Porcelænshaven) den 2. november 2006. Der var 25 deltagere til dette arrangement. 

• DF Forum for Fjernlån afholdt 31. maj-1. juni 2007 fjernlånskonference på Hindsgavl Slot 
ved Middelfart. 82 deltagere var mødt op til konferencen. 

 
Endvidere betaler Danmarks Forskningsbiblioteksforening på vegne af DF Forum for Brugeruddan-
nelse for 3 års videreførelse af hjemmesiden for konferencen om Creative Knowledge IV, som af-
holdtes i august 2006 (http://www.ck-iv.dk). 
 
Høringssvar, udvalgsarbejde m.v.: 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i det forløbne år afgivet høringssvar i en række forskel-
lige høringer af såvel politisk som faglig karakter:  
 

• Høring over rapport om fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på In-
ternettet (Kulturarvstyrelsen, september 2006). Dette høringssvar er afgivet af foreningens 
Forum for Registrering.   

• Høring over ny bekendtgørelse om biblioteksafgift (Kulturministeriet, november 2006). 
• Høring over udkast til udviklingsplan for bibliotek.dk 2007 (Biblioteksstyrelsen, november 

2006). 
• Høring over ny bekendtgørelse om anvendelse af ophavsretsloven i forhold til andre lande 

(Kulturministeriet, december 2006). 
• Møde mellem Danbib opdragsgivere og bibliotekernes lederforeninger vedr. bibliotek.dk 

udviklingsplan 2007 (Biblioteksstyrelsen, december 2006). Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening var repræsenteret ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen.  

• Høring over betænkning nr. 1480 om revision af ophavsretslovens kapitel 3 (Kulturministe-
riet, marts 2007). 
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• Høring over udkast til opdateret strategi for bibliotek.dk (Biblioteksstyrelsen, september 

2007). 
• Høring vedr. Kommissionens meddelelse om en europæisk kulturdagsorden (Kulturministe-

riet, september 2007). 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings høringssvar kan findes og læses i deres helhed på forenin-
gens hjemmeside www.dfdf.dk. 
 
Nationalt samarbejde: 
 
Det nationale samarbejde har koncentreret sig om Danmarks Forskningsbiblioteksforenings traditi-
onelle samarbejdspartnere: 
 

• Biblioteksstyrelsen  
      Foreningens formand Claus Vesterager Pedersen har i beretningsåret repræsenteret Dan- 
      marks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksrådet (3 møder) med foreningens kasserer  
      René Steffensen som suppleant.  
      Biblioteksrådet er et rådgivende organ nedsat af Biblioteksstyrelsen. Rådet behandler overordnede biblioteks- 
        politiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges 
        indsats på biblioteksområdet.  
      Astrid Jacobsen fra Syddansk Universitetsbibliotek (indtil 1. april 2007) og Jens Chr. Hjørne  
      fra Statsbiblioteket (efter 1. april 2007) har som repræsentant for Forum for Fjernlån (og 
      med ansvar for koordinering og orientering til Danmarks Forskningsbiblioteksforening øvri- 
      ge fora) repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksfagligt Udvalg  
      for bibliotek.dk (2 møder).  
      Det Biblioteksfaglige Udvalg for bibliotek.dk er nedsat af Biblioteksstyrelsen for at sikre en løbende inddra- 
       gelse af erfaringer i første række med brugernes brug af bibliotek.dk og dernæst med det tekniske samspil  
       mellem de lokale bibliotekssystemer og bibliotek.dk. 
      Foreningens kasserer René Steffensen har i første halvår af 2007 deltaget i en række dia- 
      logmøder vedr. koordineret markedsføringsindsats initieret af Biblioteksstyrelsen, lige- 
      som René Steffensen sammen med foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og  
      bestyrelsesmedlem Gitte Behrends har deltaget i en Workshop vedr. koordineret mar- 
      kedsføring i Biblioteksstyrelsen juni 2007. 
• DBC (Dansk BiblioteksCenter A/S)  

Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af DBCs Fagråd og har i beretnings- 
året (1 møde) været repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Thøger Kristensen.   
DBCs Fagråd udgør et forum for dialog om Dansk BiblioteksCenter A/S’ prioriteringer og dispositioner.  
Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse. 

• Biblioteksparaplyen 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Biblioteksparaplyen ved fore- 
      ningens næstformand Lene Stampe Mortensen og formand Claus Vesterager Pedersen. Der  
      har været afholdt 4 møder i Biblioteksparaplyen i beretningsperioden, heraf 1 dansk IFLA  

nomineringsmøde. Samarbejdet i Biblioteksparaplyen er højt prioriteret i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforening og foreningen deltager derfor så vidt muligt i arbejdet med såvel 
formand som næstformand. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har pr 1.1.2007 overtaget formandsposten i Biblio-
teksparaplyen for de næste 2 år (2007-2008) ved foreningens formand Claus Vesterager Pe-
dersen. Formandsskabet for Biblioteksparaplyen går på skift mellem de deltagende forenin-
ger og sidst Danmarks Forskningsbiblioteksforening bar denne opgave var i 1995-1996. 
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Harald v. Hielmcrone fra Statsbiblioteket repræsenterer fortsat Biblioteksparaplyen og der-
med også Danmarks Forskningsbiblioteksforening i arbejdet med implementeringen af EU’s 
direktiv om ophavsret i den danske lovgivning. Dette sker bl.a. gennem EBLIDA Copyright 
Expert Group. Harald v. Hielmcrone repræsenterer ligeledes Biblioteksparaplyen i copyright 
spørgsmål i IFLA-sammenhænge. 
Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er - ud over Danmarks Forskningsbiblioteksforening - Bibliotekarforbun-
det, Bibliotekslederforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarforening, HK Kom- 
munal - Biblioteksudvalget, HK Stat - TR Kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver samt Kommuner-
nes Skolebiblioteksforening.  
Biblioteksparaplyen koordinerer både nationale og internationale sager af fælles interesse og fungerer som et 
informations- og netværksorgan til styrkelse af samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på tværs af 
de statslige og kommunale sektorer.  

• Bibliotekarforbundet (BF) 
            Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarforbundet satte i 2004 fokus på 
            forskningsbibliotekerne i et fælles projekt, som løber 2005-2007. Projektansvarlige i  
            Danmarks Forskningsbiblioteksforening er foreningens næstformand Lene Stampe Morten- 
            sen og foreningens kasserer René Steffensen. René er formand for den fælles projektgruppe. 
            Tiltag i projektet i beretningsåret er anført ovenfor under punktet Markedsføring. 
            ”Fokus på forskningsbibliotekerne” afsluttes med udgangen af 2007. Projektet vil blive  
            evalueret i fællesskab mellem Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarfor- 
            bundet på et møde 3. december 2007. 

• Danmarks Biblioteksskole 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Danmarks Biblioteksskoles 
Uddannelsesråd (2 møder) ved bestyrelsesmedlem Eli Greve.  
Uddannelsesrådet er nedsat af Kulturministeriet og har til formål at rådgive Biblioteksskolen og Kulturministe-
ren om principielle spørgsmål vedrørende skolens virksomhed indenfor undervisning, forskning samt kursus- 
og efteruddannelsesvirksomhed. 
Bestyrelsesmedlem Susanne Dalsgaard Krag har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblio-
teksforening i Biblioteksskolens Bruger- og Aftagerudvalg vedrørende Masteruddan- 
nelsen i Biblioteks- og Informationsvidenskab, hvor der har været afholdt 2 møder i be-
retningsperioden.  
Bruger- og Aftagerudvalget vedr. Masteruddannelsen rådgiver Danmarks Biblioteksskole vedr. planlægning og 
udvikling af masteruddannelsen samt behandler forslag til studieordninger og bekendtgørelser.  
Næstformanden Lene Stampe Mortensen har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteks-
forening ved Danmarks Biblioteksskoles Erhvervsdag, 12. oktober 2006, i København. 
Næstformanden deltog her også med oplæg i paneldebat om ”Bevæg din fremtid – fremti-
dens bibliotek”. 

 
Internationalt samarbejde: 
 
Det internationale samarbejde er fortsat en vigtig del af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 
virke. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af en række internationale organisationer 
og foreningen har tradition for at være stærkt engageret i nordisk, europæisk og international virk-
somhed:  
 

• IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - 
http://www.ifla.org/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i IFLAs årsmøde og konference august 2007 
i Durban, Sydafrika ved foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening er via medlemskontingentet i IFLA efter bestyrel-
sens valg medlem af følgende IFLA-sektioner: ”University Libraries”, ”Document Delivery  
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and Interlending”, ”Information Technology”, ”Management of Library Associations” samt 
”Information Literacy”. 

• LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - http://www.kb.dk/liber/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening var tilmeldt og skulle have deltaget i LIBERs års-
møde og konference 3.-6. juli 2007 i Warszawa. Desværre måtte vor delegat melde fra med  
dags varsel. Det var til gengæld muligt at få alle deltagergebyrer og rejseomkostninger re-
funderet grundet den akutte situation.  

• EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - 
http://www.eblida.org/ 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog mod forventning ikke i EBLIDAs årsmøde i 
maj 2007 (i Reykjavik). Foreningens stemme blev efter anmodning forvaltet af Danmarks 
Biblioteksforening. Danmarks Forskningsbiblioteksforening støtter via Biblioteksparaplyen 
fortsat økonomisk Harald v. Hielmcrones deltagelse i det europæiske (sam)arbejde vedr. op-
havsret, som formidles igennem EBLIDA. 

• NVBF/NFBN (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund/Nordiske Forsk-
ningsbiblioteksforeningers Netværk) - http://inet.dpb.dpu.dk/nvbf/nvbf.html 
NVBF blev efter beslutning i de nordiske videnskabelige biblioteksforeningers bestyrelser 
nedlagt 31. oktober 2006 og omdannet til en uformel netværksstruktur uden økonomi i et 
løst sammenknyttet forum med navnet Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk – 
NFBN. NVBFs regnskab er afsluttet pr 31. oktober 2006 og er endeligt afregnet i foråret 
2007, således at Danmarks Forskningsbiblioteksforening har modtaget godt 26.000 kroner 
fra den fælles opsparing. Overskuddet for NVBF’s virke er delt ud til medlemsforeningerne 
med 1/5 til hver. 
NFBN har en aftale om hvert år at arrangere en fælles nordisk konference, hvor Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening ved Forum for Fjernlån i efteråret 2006 stod for den nordiske 
fjernlånskonference. Konferencen gav i øvrigt underskud, men underskudsbeløbet blev dæk-
ket af NVBF, da arrangementet løb af stablen inden den aftalte regnskabsafslutning. Det er 
aftalt, at Island skal stå for en fællesnordisk konference i 2007, men på nuværende tidspunkt 
er det noget uklart, om et sådant arrangement kommer op at stå. 
I forbindelse med de fælles nordiske konferencer er det aftalt, at de 5 nordiske foreninger 
mødes og drøfter det fortsatte samarbejde i NFBN og netværksstrukturen vil derfor afhænge 
af, at der bliver arrangeret en fælles nordisk konference i 2007.  
I beretningsåret har Danmarks Forskningsbiblioteksforening været repræsenteret i NVBFs 
styre af bestyrelsesmedlem Gitte Larsen og af foreningens kasserer René Steffensen. Efter 
omdannelsen til NFBN har Danmarks Forskningsbiblioteksforenings kontaktperson til net-
værket været René Steffensen. 

 
Medlemskaber: 
 
Det nationale og internationale samarbejde med andre biblioteksforeninger såvel på folke- som på 
fag- og forskningsbiblioteksområderne er stadig højt prioriteret af Danmarks Forskningsbiblioteks-
forenings bestyrelse og foreningen er således betalende medlem af en række danske og udenlandske 
paraplyorganisationer, således som det fremgår af den ovennævnte gennemgang af det nationale og 
internationale samarbejde. Foreningens medlemskaber prioriteres og vurderes nøje hvert år. Det er  
bestyrelsens opfattelse, at det har været såvel nødvendigt som givtigt for foreningen at deltage i 
disse organisationer i beretningsåret: IFLA, LIBER, EBLIDA samt Biblioteksparaplyen. 
 
Deltagelse i andre foreningers og institutioners møder, konferencer mv.: 
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Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været inviteret til og repræsenteret på en række møder 
og konferencer i beretningsåret: 
  

• Danmarks Biblioteksskoles 50 års jubilæum, 22. september 2006, i Kbh. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved kassereren René Steffensen. 
• Bibliotekarforbundets generalforsamling, 28.-29. oktober 2006, i Odense 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved næstformanden Lene Stampe  
      Mortensen. 
• Dialogmøde om samarbejde mellem forskningsbibliotekerne og Danmarks Biblioteksskole 

om forskning og udvikling, 29. november 2006, i København. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved næstformanden Lene Stampe    
      Mortensen og ved formanden Claus Vesterager Pedersen. 
• Biblioteksstyrelsens biblioteksledermøde, 4.-5. december 2006, i Nyborg. 

Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager  
Pedersen. 

• Ordrige Onsdage, Danmarks Biblioteksskole, 6. december 2006, i København 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret til debat om Danmarks Biblio- 
      teksskoles kommende rektor ved næstformanden Lene Stampe Mortensen. 
• Bibliotekslederforeningens årsmøde, 1.-2. marts 2007, i Vejle 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved kassereren René Steffensen. 
• Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, 28.-29. marts 2007, i København. 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager  
      Pedersen. 
• Ordrige Onsdage, Danmarks Biblioteksskole, 18. april 2007, København 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret i paneldiskussion med Danmarks 
      Biblioteksskoles rektor Lars Qvortrup ved formanden Claus Vesterager Pedersen. 
• DBCs brugerkonference, 20. april 2007, i Ballerup 
      Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager  
      Pedersen. 
 

Afslutning – større fokus på de mindre forskningsbiblioteker: 
 
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i februar 2007 afholdt et møde med Lederforeningen 
for Små Forskningsbiblioteker (LSF) med henblik på at øge samarbejdet. Der er indgået aftale om, 
at Danmarks Forskningsbiblioteksforening kan yde sekretariatsbistand i forbindelse med LSF-
arrangementer, ligesom der er aftalt større fokus på de mindre forskningsbibliotekers situation. Det 
er i den forbindelse glædeligt, at der ved det kommende bestyrelsesvalg igen er opstillet en kandidat 
fra de mindre forskningsbiblioteker. Også et større fokus på CVU-bibliotekerne vil være ønskeligt 
og Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse vil i det kommende år derfor indkalde CVU-
bibliotekerne til et møde.   
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Claus Vesterager Pedersen 
Formand  
 
Roskilde, 7. september 2007.  
 


