CB ledermøde
13. december, Vejle Bibliotek

Deltagere:
Carsten Nicolaisen og Hanne M. Sørensen, Biblioteket Sønderborg
Ole Bisbjerg, Billund Bibliotekerne
Karen Buus og Karin Grøndahl Sørensen, Esbjerg Kommunes Biblioteker
Per Månson, Haderslev Bibliotekerne
Pia H. Friis, Kolding Bibliotekerne
Bente Christiansen, Aabenraa Bibliotekerne
Anni Søndergaard, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Mette Høxbro og Judith Benz Therkelsen (referat), Vejle Bibliotekerne

Bestsellere – tilbagemelding og mandat fra CBområdet:
Enighed i området om at vi er forpligtede af SKIaftalen, som varer fire år. Vi kan ikke have aftaler ved siden
af i den tid. Det forholder sig anderledes med lydbøger, hvor der ikke er en aftale i forvejen.

Kommunalvalg –
Mette, Vejle: Konstituering på plads. Biblioteket/Kulturhus er skrevet ind i konstituering med et løfte om at
finde en placering til nyt bibliotek. Meget lidt udskiftning, samme formand.
Per, Haderslev: Ingen gengangere i kulturudvalget. Samtidig er alle chefer på kulturområdet skiftet ud indenfor de seneste 4 år. Konservativ formand.
Bente, Aabenraa: Bred konstituering, ny venstreformand, næstformand fra DF. Der skal laves en genforeningspark foran biblioteket og Folkehjem.
Pia, Kolding: Samme formandskab og samme politiske sammensætning af udvalget.
Ole, Billund: Venstrekommune, udvalget udvides fra 5 til 7 medlemmer, så der bliver flere udvalgsposter pr
politiker, skolerne flytter ud af kulturudvalget, ny formand.
Carsten, Sønderborg: Borgmester genvalgt, små partier gik ud, ”Kultur, idræt, handel og turisme” hedder
det nye udvalg, ny formand Stefan Kleinschmidt, i budget 2018 kommer nyt bibliotek i Augustenborg (så
det sidste fællesbibliotek forsvinder) + ombygning af bibliotek i Gråsten på vej.
Karin, Esbjerg: Der er stadig tvivl om konstituering på Fanø – ved ikke hvad det betyder for biblioteket på
øen. Ny venstreborgmester i Esbjerg. Alle medlemmer af kultur og fritidsudvalget er nye. Røre omkring ppladsen/museumspladsen ved biblioteket.
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Anni, Flensborg: Venter på finansloven. Spændende ting på vej i forbindelse med 100året for genforeningen.

Ledelsesdilemmaer
Oplæg fra Kolding omkring opfølgning på trivselsmåling sidste år og det efterfølgende arbejde med ledelsesteamet. Herefter generel drøftelse af de dilemmaer man møder i forbindelse med ledelsesopgaven.

Næste møde
30. januar i Sønderborg. Oplæg fra Carsten om indflyvningen til det nye multikulturhus og fra Carsten Haurum, tidligere administrerende direktør for Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, om at
spille ind på den kommunalpolitiske dagsorden.
Kommende møder: 5. april, 11. juni, 26. september og 27. november. Hvis I ønsker at være værter, så meld
tilbage til Judith – jbt@vejlebib.dk.
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