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Professor Uffe Holmskov  
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Lektor Jørgen Bro Røn 
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Studerende Morten Bang Andersen 
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Foreløbig dagsorden: 
 

1) Velkomst 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Generel orientering v. bibliotekschefen 

4) Orientering om status for arbejdsgrupper om Elsevier og regionale samarbejder (bi-

lag) 

5) Drøftelse og input til SDUB’s kommende strategiproces (bilag) 

6) Godkendelse af SDUB’s servicekatalog 2019 (bilag) 

7) Orientering om SDUB’s økonomi (bilag) v. Simone Schipp von Branitz Nielsen 

8) Orientering om afviklede og planlagte forskningsaktiviteter 2018-2019 (bilag omde-

les på mødet) v. Charlotte Wien 

9) Næste møde 

10) Eventuelt 

 

Ad 1. Velkomst 

Bibliotekschefen bød velkommen til 15. møde i Biblioteksudvalget. 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 3. Generel orientering v. Bertil F. Dorch 

Bibliotekschefen berettede, at der var ledelsesændringer på biblioteket på Campusvej, 

idet sektionslederen for Ekspeditionssektionen, Jan Larsen, har ønsket at udtræde af 

ledelse og at, personaleledelse var overdraget til afdelingsleder Pernille Hahn, SDUB-

O. Endvidere berettede bibliotekschefen om den vakante ledelsesstilling i Informations-

ressourcer, hvorfor der var slået en stilling op som samlingschef. Et strategisk valg til 

profilering af det, der kendetegner SDUB – de store fysiske samlinger. 

 

Bertil F. Dorch berettede videre, at Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, 

DEFF, var blevet overdraget til Det kgl. Bibliotek pr. 1. juni, dog var der stadig uklarheder 

på licensområdet. Rektorkollegiet har stillet spørgsmål til, hvordan de uafhængige uni-

versiteter fremadrettet vil blive inddraget, hvorfor Det kgl. Bibliotek var blevet bedt om 

at udarbejde et udkast herom med deadline den 21. juni.  

 

Bibliotekschefen berettede om implementering af samarbejdsaftaler med OBB og UC 

SYD, at der var mange igangsatte aktiviteter, herunder flere arbejdergrupper og styre-

grupper, hvor medarbejdere inddrages i identificeringen af samarbejdsmuligheder og 

får lejlighed til at lære hinanden at kende.  

Dagsorden sendt til  Biblioteksudvalget og bibliotekets ledelse til orientering 

Mødeleder  Bibliotekschef Bertil F. Dorch 
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Endvidere berettede Bertil F. Dorch om de 3 byggerier, hvor der planlægges etablering 

af fælles biblioteksdrift. Byggeriet af det nye SDU Esbjerg, der bygges ved siden af UC 

SYD, skal have et fælles bibliotek i koblingsområdet mellem de to institutioner. Derud-

over har UC SYD planer om at bygge en ny professionshøjskole ved siden af SDU 

Kolding og Absalon har igangsat byggeriet af en ny professionshøjskole ved siden af 

SDU i Slagelse, hvor der etableres et fælles bibliotek for de to institutioner på SDU.    

 

 

Ad 4. Orientering om status for arbejdsgrupper om Elsevier og regionale samar-

bejder v. Bertil F. Dorch 

Med udgangspunkt i fremsendte bilag orienterede bibliotekschefen om status for de to 

arbejdsgrupper til hhv. drøftelse af fremgangsmåde ift. de kommende forhandlinger med 

forlaget Elsevier og for ideer til eventuelle nye samarbejder med erhvervslivet.  

 

Efter nedsættelse af arbejdsgruppen om Elsevier, besluttede ministeriernes koordinati-

onsudvalg for DEFF (uden at konsultere universiteterne), at forlænge de indeværende 

licensaftaler med ét år, grundet ministeriernes beslutning om at nedlægge DEFF og 

overflytte opgaven med at bistå universiteternes konsortieaftaler til Det Kgl. Bibliotek. 

 

Arbejdsgruppen besluttede alligevel at igangsætte indsatser ift. at identificere behovet 

for de konkrete tidsskrifter (anvendelse og publicering), samt dernæst at identificere 

mere specifikke fagmiljøer om behovet enten viser sig at være signifikant højt, eller lavt, 

for, som det tredje at påbegynde en dialog om fremgangsmåde ift. Elsevier. Tesen er, 

at der er områder, hvor adgange til Elsevier-tidsskrifter, der er unødvendige og ideelt 

set kan opsiges, hvor andre tidsskrifter, der er absolut essentielle skal fastholdes, samt 

områder, hvor der findes alternative muligheder, fx Open Access-megajournals el.lign. 

 

Professor Niels Chr. Petersen opfordrede arbejdsgruppen til at inddrage miljøerne og 

ikke kun basere analyserne på data. 

 

Biblioteksudvalget drøftede indstillingen og bad biblioteket om at iværksætte de indsat-

ser, som arbejdsgruppen har foreslået samt bidrage til en eventuel national indsats. 

 

Den anden arbejdsgruppe for generering af ideer til nye samarbejder med erhvervslivet 

har defineret sine rammer som afsat via tre hjørneflag: 

 

1. Geografisk: Der er tale om Syddanmark og måske især områder der ligger i indgan-

gen til regionen. 

2. Tilbud: Der er tale om nyt fagligt indhold og nye kompetencer i biblioteket. 

3. Målgruppe: Der er tale om nye målgrupper for biblioteket. 

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at biblioteket konkret igangsætter en kortlægning af samar-

bejdsmuligheder ift. forskerparker, herunder afsøgning af behov og muligheder, samt 
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ift. muligheder for borgerinddragelse m.v. med Odense Bibliotek og Borgerservice. Kon-

kret anbefaler arbejdsgruppen, at der etableres kontakt til RoboCluster og til “Det inno-

vative Fyn”. 

 

Biblioteksudvalget drøftede indstillingen og bad biblioteket om at iværksætte den ind-

sats, som arbejdsgruppen har foreslået. 

 

Ad 5. Drøftelse og input til SDUB’s kommende strategiproces v. Bertil F. Dorch 

 

Bibliotekschefen orienterede kort om bibliotekets 2020-strategi med udgangspunkt i 

fremsendte bilag og berettede, at ledelsen så småt var begyndt af tage fat på strategi-

processen, ved bl.a. igangsættelse af et kompetenceudviklingsforløb for ledelsen med 

forelæsninger af professor Kurt Klaudi Klausen, institut for Statskundskab. Første forelæs-

ning blev afholdt primo juni, som oplæg til arbejdet med den nye biblioteksstrategi på ledel-

sesseminaret ultimo august, hvorefter der vil være endnu et oplæg af professoren medio 

september. Den endelige strategi forventes fremlagt til godkendelse i Biblioteksudvalget i 

december 2019. 

 

Biblioteksudvalget drøftede strategiprocessen og tilkendegav et ønske om at deltage 

aktivt i processen, hvorfor det undersøges om udvalget kan inviteres til oplægget af 

professor Kurt Klaudi Klausen i september.  

 

Ad 6. Godkendelse af SDUB’s servicekatalog 2019 v. Bertil F. Dorch 

Med udgangspunkt i fremsendte bilag berettede bibliotekschefen om de services, der 

var beskrevet i kataloget. Udvalget drøftede kort bibliotekets services og lektor Klaus 

Levinsen pegede på, at det kunne overvejes at have forskellige åbningstider for det 

klausulerede materiale. 

 

Biblioteksudvalget godkendte SDUB’s servicekatalog 2019. 

 

Ad 7. Orientering om SDUB’s økonomi v. Bertil F. Dorch 

Lektor Kaare Lund Rasmussen forlod mødet kl. 11. 

 

Bibliotekschefen orienterede kort om SDUB’s økonomi med udgangspunkt i udsendte 

bilag og opfordrede udvalget til at henvende sig, skulle man have spørgsmål til det re-

viderede budget.  

 

Biblioteksudvalget tog økonomistatus for maj 2019 til efterretning. 

 

 

Ad 8. Orientering om afviklede og planlagte forskningsaktiviteter 2018-2019 v. 

Charlotte Wien 

Professor Kirsten Drotner forlod mødet kl. 11.30. 
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Sektionsleder Charlotte Wien, forsknings- og analysesektionen (FAS), indledte punktet 

med en kort beskrivelse af afdelingens profil, hvor størstedelen af forskningsbiblioteka-

rerne har en ph.d.-grad inden for deres fagområde. Forskningsenheden har 25% forsk-

ningstid og der forskes inden for 3 områder: Samlingsbaseret forskning, forskning in-

denfor ens fagområde og forskning som udvikler bibliotekets services. Sektionslederen 

fremhævede, at den omdelte rapport afspejlede projekter og ikke publikationer samt at 

det samlede output blev øget med 140% i 2018. 

 

Derudover kunne sektionslederen fortælle om bibliotekets nyetablerede fellowordning, 

hvis formål først og fremmest skal bidrage med forskningsbaserede og faglige indspark 

til sektions arbejde. Den første fellow var bibliometriforskeren Gustaf Nelhans og i ef-

teråret kommer Open Science-”aktivisten” Jon Tennant. 

 

Ad 9. Næste møde 

Biblioteksudvalget indkaldes til oplægget med professor Kurt Klaudi Klausen medio sep-

tember for deltagelse i strategiprocessen. Bibliotekschefen bad Rita Rattenborg borg 

om at aftale datoen med Kurt Klaudi Klausen og indkalde Biblioteksudvalget. Mødet 

afholdes i Odense. 

 

Næste ordinære møde i Biblioteksudvalget afholdes medio december. 

 

Ad 10. Eventuelt  

Professor Poul Bjerregaard meddelte, at han var gået ned i tid og derfor udtrådte af 

biblioteksudvalget per juni 2019. Bibliotekschefen takkede Poul Bjerregaard for godt 

samarbejde og bad Rita Rattenborg om at tage kontakt til Akademisk Råd for udpegelse 

af et nyt medlem. 

 

 

Rita Irene Rattenborg 

2. souschef 

 


