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Lektor Klaus Levinsen 

Studerende Solveig Ryskov Graversen Stage 

Studerende Simon Jensen 

 

 

Referent  Afdelingsleder Rita Irene Rattenborg 

 

 

Mødeleder  Bibliotekschef Bertil F. Dorch 

 

  



 

 Side 2 

1. Velkomst Herunder: 

 

• Godkendelse af dagsordenen 

• Godkendelse af indstilling af medarbejderrepræsentanter (bilag) 

• Velkomst til nye medlemmer 

• Godkendelse af referat af 8. møde i Biblioteksudvalget den 5. de-

cember 2016 

 

2. Drøftelsespunkt • Samarbejde i biblioteksvæsenet v. bibliotekschefen (bilag). 

• Webstrategi, herunder udvalget som usability-gruppe v. Thomas 

Kaarsted. 

 

3. Orienteringspunkt • Generel orientering v. bibliotekschefen 

• Status for SDUB’s økonomi: Forventet regnskab 2017 og budget 

2017 v. bibliotekschefen (bilag). 

4. Næste møde 

 

5. Eventuelt 

 

 

 

Ad 1 Velkomst   

Godkendelse af dagsordenen 

Bibliotekschefen bød velkommen til 9. møde i Biblioteksudvalget 

med en kort gennemgang af dagsordenspunkterne. Udvalget god-

kendte dagsordenen. 

 

 

Godkendelse af indstilling af medarbejderrepræsentanter 
 
Med udgangspunkt i fremsendte bilag orienterede Bertil F. Dorch 

kort om kommissoriets kriterier for indstilling af kandidater samt 

valghandlingen i februar 2017. Udvalget godkendte de indstillede 

medarbejderrepræsentanter. 

 

 

Velkomst til nye medlemmer 

Bibliotekschefen bød velkommen til HUM’s repræsentant lektor 

Tønnes Bekker-Nielsen og til medarbejderrepræsentanterne forsk-

ningsbibliotekar Anita L. Thiesen, souschef Thomas Kaarsted og 

afdelingsleder Anders Nyegaard Mikkelsen. Herefter en kort præ-

sentationsrunde. 

 

Dagsorden 

 

 



 

 Side 3 

 

Godkendelse af referat af 8. møde i Biblioteksudvalget den 5. 
december 2016 
 
Udvalget godkendte referatet. 
 

 

 

Ad 2 Drøftelses-

punkter 

Samarbejde i biblioteksvæsenet v. Bertil F. Dorch 

 

Bertil F. Dorch indledte med en orientering om den seneste udvik-

ling i forskningsbiblioteksvæsenet med udgangspunkt i det frem-

sendte bilag om nationalbiblioteket, Det Kgl. Biblioteks nye samar-

bejdsaftaler. Bibliotekschefen analyserede situationen og rede-

gjorde for sin vurdering af de nuværende muligheder i forhold til 

samarbejde i biblioteksvæsenet. 

 

Bibliotekschefen orienterede om SDUB’s eksisterende samar-

bejdsrelationer, herunder bibliotekets formelle regionale samarbej-

der: Mange af aftalerne og samarbejdet er længerevarende – og 

nogle er indtægtsdækkede, andre ikke. SDUB fokuserer strategisk, 

som det fremgik af den udsendte oversigt, på regionale samarbej-

der – eksemplificeret ved det forestående samarbejde med UC 

Syd i Esbjerg, samt et tættere samarbejde med Odense Bibliote-

kerne (Centralbiblioteket). Derudover indgår biblioteket i en lang 

række samarbejds-, drifts- og udviklingsrelationer på nationalt plan 

via bl.a. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 

(DEFF), Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC) og Danske 

Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), samt i bila-

terale samarbejder med andre institutioner, eksempelvis DTU og 

KU. 

 

Udvalget drøftede situationen i biblioteksvæsenet, samt biblioteks-

chefens analyse heraf og udtrykte først og fremmest stor tilfreds-

hed med håndteringen af situationen, og fremhævede endvidere 

det gode samarbejde mellem SDU’s fagmiljøer og biblioteket. Ud-

valget understregede vigtigheden af at tilgodese den faglige diver-

sitet på SDU samt at bevare og udvikle den høje faglighed og det 

faglige dygtige personale.  

 

Et enigt Biblioteksudvalg indstillede til bibliotekschefen at arbejde 

for et højt serviceniveau på SDU – både i forhold til fagmiljøerne 

og til de studerende – samt at honorere lokale og regionale behov. 

Endvidere understregede udvalget vigtigheden af at fortsætte udvi-

delsen af regionale samarbejder, herunder samarbejder med pro-

fessionshøjskoler og gymnasier og andre relevante samarbejds-

partnere i biblioteksvæsenet, samt gerne - på længere sigt – at af-

søge fornyede samarbejdsmuligheder med nationalbiblioteket, Det 

Kgl.Bibliotek, på områder der ud fra et strategisk sigte gavner 

SDU, herunder eksempelvis på kulturarvsområdet (digitalisering 



 

 Side 4 

og lånesamarbejde), samt et fortsat konsortiumssamarbejde ift. 

store nationale licenser. 

 

Udvalget foreslog, at SDU tager initiativ til at differentiere sig, som 

det universitet, der tilbyder forskere og studerende et bibliotek over 

nationalt niveau. 

 

 

Webstrategi, herunder udvalget som usability-gruppe 

 

Thomas Kaarsted orienterede kort om arbejdet med den nye 

webstrategi, som blev udarbejdet i efteråret 2016, hvis bærende 

principper er at arbejde evidensbaseret i forhold til bibliotekets ser-

vices, inddrage brugerne (forskere og studerende) via brugerun-

dersøgelser, og en ”just-in-time” tilgang. Derudover er der nedsat 

en styregruppen og en faglig redaktionsgruppe. 

 

Kristen Drotner meddelte, at hun meget gerne ville deltage og op-

fordrede til at sikre en diversitet blandt brugerne i grupperne. End-

videre understregede Kirsten Drotner det positive i at skabe evi-

dens for det man gør og benytte sig af brugerundersøgelser, men 

betonede også at biblioteket bør have professionel hjælp til udar-

bejdelse af brugerundersøgelsen. 

 

 

 

 

Ad 3 Orienterings-

punkt 

 

 

Generel orientering v. Bertil F. Dorch 

 

Bertil F. Dorch orienterede kort om en hackersag på SDU, som 

havde ca. 6000 downloads på et døgn i en database. Bertil F. 

Dorch fortalte videre at downloads i denne størrelsesorden meget 

let kan koste op mod 100.000 kr. Sagen har medført et forhøjet be-

redskab. 

 

Bibliotekschefen berettede videre, at biblioteket deltager i mange 

projekter i øjeblikket, fx Smart Library-projekter og et strategisk 

forskningsprojekt, ODEx, i samarbejde med forskere ved TEK, 

HUM og SAMF. 

 

Endvidere orienterede Bertil F. Dorch kort om meddelelserne i bib-

liotekschefen seneste udsendte nyhedsbrev og bad samtidig Rita 

Rattenborg om, fremover at sende det til medlemmerne af Biblio-

teksudvalget.  
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Status for SDUB’s økonomi: Forventet regnskab 2017 og bud-
get 2017  
 
Med udgangspunkt i fremsendte bilag orienterede Bertil F. Dorch 

om status for SDUB’s økonomi. Bibliotekschefen kunne meddele, 

at biblioteket igen har overholdelse af budget og regnskab. 

 

Jens Troelsen påpegede, at midlerne til Open Access for 2017 al-

lerede var opbrugt. Dertil kunne bibliotekschefen fortælle, at biblio-

teket var ved at undersøge, om der kunne afsættes flere midler til 

OA, samt var i gang med en genovervejelse af kriterierne, fx om 

det fortsat skal være muligt at modtage støtte til publicering i hy-

bride tidsskrifter (hvor der både betales licens og publiceringsge-

byr), da det er vanskeligt at honorere den store efterspørgsel inden 

for de nuværende rammer. 

 

Ad 4 Næste møde 
Det blev besluttet, at indkalde til næste møde i udvalget til efteråret 

allerede nu. Bibliotekschefen bad Rita Rattenborg om at udsende 

en mødeindkaldelse snarest.  

 

Ad 5 Eventuelt 

Bibliotekschefen takkede udvalget for et godt møde og gode drøf-

telser med en særlig tak til de nye medlemmer.  

 


