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        J.nr.  

        Aal/rira 

 

REFERAT 
 

 

Emne:    Møde i Biblioteksudvalget  

 

Dato og tidspunkt:  Mandag den 15. april 2013 kl. 10-12.30 

 

Sted:    Mødelokale U107, Campusvej 55, Odense 

 

Deltagere:  Studerende Christina Guldfeldt Madsen  

Studerende Peter Lykkegaard Hansen 

   Studerende Sara Tummasardottir (til kl.11.30) 

   Professor Poul Bjerregaard (til kl.11) 

   Institutleder Uffe Holmskov 

   Professor Jørn Hansen 

   Lektor Knud Christensen (fra kl.11.45) 

   Lektor Susanne Gretzinger 

   Professor Kirsten Drotner  

   Lektor Palle Waage 

Forskningsbibliotekar Anita L. Thiesen 

   Sektionsleder Jens Dam 

   Campusbibliotekar Anne Thorst Melbye 

Overbibliotekar Aase Lindahl 

 

Afbud fra:  Lektor Kasper Støy 

   Lektor Birgitte Norlyk 

   Professor Jørn Henrik Petersen 

 

Oplægsholdere:  It- og udviklingschef Ingelise Stæhr, SDUB 

   Fuldmægtig Kurt Bilde, IT-service 

 

Referent:  Rita Rattenborg   
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Dagsorden: 

  
1. Fastsættelse af dagsorden.  

2. Procedure for godkendelse af beslutningsreferat.  

3. Meddelelser.  

4. Open Access/PURE (bilag vedlagt).  

5. Digital opbevaring af eksamensopgaver.  

6. Aase Lindahl går på pension pr. 1.9.13 (tæt på 70 år), og universitetsdirektøren beder Bib-

lioteksudvalget indgå i ansættelsesforløbet, dels ved at kommentere stillingsopslag, dels 

ved at udpege 2 personer til ansættelsesudvalget (bilag)  

7. Fastsættelse af tid og sted for næste møde.  

8. Eventuelt.  

  

 

Ad 1. Fastsættelse af dagsorden 

 

Overbibliotekaren bød velkommen til Biblioteksudvalgets 2. møde.  

 

Dagsordenen blev godkendt med fremrykning af punkt 6 som behandles som punkt 2. Det 

blev tillige besluttet, at udpege en næstformand. Udvalget pegede enstemmigt på professor 

Kirsten Drotner. Forslaget sendes i høring hos medlemmerne.  

 

 

Ad 2. Procedure for godkendelse af beslutningsreferat 

 

Punktet blev behandlet som punkt 3. Det blev besluttet, at rettelser og/eller kommentarer til 

beslutningsreferatet skal meddeleles sekretæren inden for en uge efter modtagelse af referatet.   

 

 

Ad 3. Meddelelser 

 

Punktet blev behandlet som punkt 4. Ingen meddelelser. 

 

 

Ad 4. Open Access/PURE 

 

Punktet blev behandlet som punkt 5. Anne Thorst Melbye redegjorde for de 2 former for 

Open Access: Grøn Open Access og Gylden Open Access. SDU’s direktion har vedtaget en 

Grøn Open Access politik, som betyder, at forskeren – hvis det er muligt - parallelpublicer sin 

publikation i form af en fuldtekst i et åbent arkiv eller et repository (PURE). På SDU benyttes 

PURE som arkiv/repsitory for Open Access publikationer. 
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Overbibliotekaren præciserede i den efterfølgende diskussion, at forskerønsker er implemen-

teret i den kommende version af PURE. Overbibliotekaren opfordrede medlemmerne til at 

indsende deres erfaringer med PURE. 

 

Det blev besluttet, at Biblioteksudvalget får tilsendt en rapport over useability-og brugerun-

dersøgelse i testfasen af PURE. Det blev tillige besluttet, at status for PURE skal forelægges 

udvalget på et møde senere på året. 

 

 

 

Ad 5. Digital opbevaring af eksamensopgaver  

 

Punktet blev behandlet som punkt 6. Ingelise Stæhr og Kurt Bilde, redegjorde for planerne 

vedrørende digital opbevaring af eksamensopgaver, der skal opbevares som arkivalier og 

kunne gøres tilgængelige efter forfatterens ønske, som fx specialer. Biblioteket har anskaffet 

og udviklet systemet sammen med Aalborg Universitetsbibliotek, som har sat det i drift, se 

http://projekter.aau.dk/projekter/. Det er planen at starte test af systemet på Samfundsviden-

skab. 

 

 

 

Ad 6. Aase Lindahl går på pension pr. 1.9.13 (tæt på 70 år), og universitetsdirektøren 

beder Biblioteksudvalget indgå i ansættelsesforløbet, dels ved at kommentere stil-

lingsopslag, dels ved at udpege 2 personer til ansættelsesudvalget (bilag)  

 

Punktet blev behandlet som punkt 2. Overbibliotekaren redegjorde kort for sit ønske om at gå 

på pension samt udvalgets indgåelse i ansættelsesudvalget. I den efterfølgende drøftelse af 

stillingsopslaget blev det besluttet at nedsætte en skrivegruppe bestående af studerende Chri-

stina Guldfeldt Madsen, professor Kirsten Drotner, institutleder Uffe Holmskov og forsk-

ningsbibliotekar Anita L. Thiesen (tovholder), som skal udarbejde kommentarer til udkastet 

til stillingsopslag, evt. i form af et nyt udkast. Skrivegruppens udkast sendes i høring i udval-

get ultimo april, hvorefter kommentarerne forelægges universitetsdirektøren.  

 

Der var enighed om, at de studerende bør være repræsenteret i ansættelsesudvalget. Det blev 

besluttet, at indstille studerende Christina Guldfeldt Madsen, professor Kirsten Drotner og 

institutleder Uffe Holmskov til ansættelsesudvalget. Overbibliotekaren forlægger universi-

tetsdirektøren Biblioteksudvalgets indstilling om 3 repræsentanter i ansættelsesudvalget. 

 

Overbibliotekaren takkede for en god drøftelse og behandling af stillingsopslaget. 

 

  

http://projekter.aau.dk/projekter/
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Ad. 7. Fastsættelse af tid og sted for næste møde  

Det blev besluttet, at formand og næstformand indkalder til næste møde. Overbibliotekaren 

opfordrede medlemmerne til at indsende dagsordensforslag samt forslag til temaer, som øn-

skes drøftet i udvalget. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


