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Mødets dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af regnskab og resultatrapport for 2010, herunder
benchmarkinganalysen
3. Status for indeværende kontraktår
4. Handleplan 2012 for Vejle Bibliotekerne
5. Økonomi 2012
6. Status på overbygningsprojekter, hvor Vejle har bevillingen
a. Formidling på mobile platforme (2011)
7. Palles Gavebod – hvordan går det?
8. Kompetenceudvikling i netværk, status
9. Forslag til punkter til CB chefmøde 14. oktober
10. Den fjernere fremtid - 2014
11. Eventuelt

Ad.1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

Ad. 2. Gennemgang af regnskab og resultatrapport
BM roste Vejles afrapportering (Beretning, Regnskab, Tilfredshedsundersøgelse og Målrapportering), som opfylder alle formelle krav og giver et billede af en meget velfungerende CB virksomhed.
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BM synes, det er en god ide, at Vejle forsøger at få indflydelse og sammenhæng mellem CB virksomheden og Kulturaftalerne.
Vejle bruger Tilfredshedsundersøgelsen systematisk ift. dialogmøder med
bibliotekerne, og den bekræfter Vejle i eksisterende antagelser. Biblioteker
oplever dog, at nogle af formuleringerne kan være svære at gennemskue.
Vejle er desuden tilfreds med sammenstillingen – Benchmarkingen, som de
finder er god dokumentation – også ift. BM.
Der er dog problemer med skabelonen til aktivitetsopgørelser, som bruges
/ underdeles uens af bibliotekerne. BM vil til næste års undersøgelse udfærdige en ny skabelon.

Ad. 3. Status for indeværende kontraktår
Vejle fortalte, at det går fint ift. budget og målopfyldelse. Materialevalget
justeres ift. tilfredshedsundersøgelsen og Vejle underviser lokalt i licenser
Det er en udfordring at inspirere bibliotekerne ift. partnerskaber og frivillige.

Ad. 4. Handleplan 2012
Vejle samler pt. ønsker op sammen med bibliotekerne. Her har bl.a. vist
sig behov for ændring af materialeoverbygningen samt brug for mere fokus
på unge – herunder sikring af materialer ift. Palles Gavebod
Ift. samordning og rådgivning er der ønsker om åbent hus arrangementer,
samt at Vejle kan facilitere jobbytte.
Ift. kompetenceudvikling er der behov for praksisnære møder og praksisnær uddannelse - specielt på assistentområdet. Der er endvidere behov
for en særlig indsats ift. digitale kompetencer. Vejle nævnte, at Innovatøruddannelsen har været velfungerende.
Forslag til handlemål sendes til BM senest 1. december 2011.

Ad. 5. Økonomi
BM orienterede – med forbehold for FL2012 - om den aktivitetsbestemte
fordeling af grundtilskud. Vejle tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Status på overbygningsprojekter
a. Formidling på mobile platforme
Projektet er netop opstartet. Der er nedsat styregruppe og udarbejdet
projektplan.

Ad. 7. Palles Gavebod
Overtagelsen af Palles Gavebod har været en hård opgave, hvor økonomien og finansieringen er en vedvarende udfordring. Vejle er fortrøstningsfulde og synes det er en spændende opgave.
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Lone Knakkergaard er blevet tilsagt af BCF’s bestyrelse, som gerne vil vide, hvordan de får indflydelse. Alle CB’er har Palles Gavebod på dagsordenen til dialogen med bibliotekerne.

Ad. 8. Kompetenceudvikling i netværk
Indsatsområdet starter 15. september med workshop med 95 tilmeldte
deltagere. Tovholderkredsen kører fint.
Forslag til næste års tema vil være på som emne den 14. oktober på CB
ledermødet.

Ad. 9. Forslag til punkter til CB chefmøde 14. oktober
Vejle ønsker en drøftelse af CB’ernes rolle ift. DDB.

Ad. 10. Den fjernere fremtid – 2014
Et af bibliotekerne i området har foreslået, at BM gennemfører en interessentundersøgelse ift. CB’ernes rolle inden udarbejdelsen af nye rammeaftaler.

Ad. 11. Eventuelt
BM og Vejle diskuterede muligheder ifm. udbud af kørselsordningen fra
2013.

Erik Thorlund Jepsen
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