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        J.nr. [xx] 

        Aal/rira 

 

REFERAT 
 

 

Emne:    Møde i Biblioteksudvalget  

 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 27. februar 2013 kl. 13-15.00 

 

Sted:    Pavillon 2, mødelokale B, Campusvej 55, Odense 

 

Deltagere:  Forskningsbibliotekar Anita L. Thiesen 

   Sektionsleder Jens Dam 

   Campusbibliotekar Anne Thorst Melbye 

   Studerende Peter Lykkegaard Hansen 

   Studerende Sara Tummasardottir 

   Institutleder Uffe Holmskov 

   Professor Jørn Hansen 

   Lektor Knud Christensen 

   Professor Jørn Henrik Petersen 

   Lektor Susanne Gretzinger 

   Professor Kristen Drotner (til kl. 14.30) 

   Lektor Birgitte Norlyk 

   Lektor Palle Waage 

   Overbibliotekar Aase Lindahl 

 

Afbud fra:  Studerende Christina Guldfeldt Madsen 

   Lektor Kasper Strøy 

   Professor Poul Bjerregaard  

 

Referent:  Rita Rattenborg   
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Dagsorden: 

 

1. Fastsættelse af dagsorden. 

2. Præsentation af biblioteket, herunder budgettet. 

3. Bibliotekets lokaler – ombygninger og nybygninger. 

4. SDU’s strategi- og udviklingsarbejde – hvad bidrager biblioteket med. 

5. Biblioteksudvalgets virksomhed – drøftelse af form, indhold og mødefrekvens. 

6. Eventuelt. 

  

 

Ad 1. Fastsættelse af dagsorden 

 

Overbibliotekaren bød velkommen til Biblioteksudvalgets første møde.  

 

Indledningsvis blev udvalgets kommissorium, bibliotekets budget og nøgletal omdelt, hvoref-

ter overbibliotekaren redegjorde for baggrunden for nedsættelsen af Biblioteksudvalget samt 

præciserede, at udvalget er nedsat med henblik på at ”inddrage bibliotekets brugere og med-

arbejder i væsentlige beslutninger om bibliotekets drift og udvikling” (jf. kommissorium). 

Overbibliotekaren præciserede, at Universitetsrådet holdes orienteret om Biblioteksudvalgets 

arbejde. 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad 2. Præsentation af biblioteket, herunder budgettet 

 

Overbibliotekaren redegjorde for bibliotekets virksomhed, herunder bibliotekets samlinger og 

eksterne samarbejdspartnere, og budgettet med udgangspunkt i den omdelte oversigt over 

nøgletal.  

 

 

Ad 3. Bibliotekets lokaler – ombygninger og nybygninger 

 

Overbibliotekaren redegjorde for ombygningsplanerne på biblioteket i Odense, de mindre 

justeringer i det forholdsvis nye bibliotek i Sønderborg, den nye universitetsbygning i Kol-

ding samt de foreløbige planer for samarbejdet mellem universitetet i Esbjerg og UC Syd-

danmark. Overbibliotekaren præciserede vigtigheden af at inddrage de studerende i indreg-

ning af bibliotekernes fysiske lokaler. 
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Ad 4. SDU’s strategi- og udviklingsarbejde – hvad bidrager biblioteket med (punkt 4 

blev behandlet før punkt 3) 

 

Der blev lagt op til en drøftelse af udvalgets formål og hvordan det kan understøtte SDU’s 

strategi- og udviklingsarbejde. Det blev besluttet, at møder kan afholdes som temamøder. Det 

blev tillige besluttet, at der udsendes et oplæg forud for møderne, som kan danne baggrund 

for drøftelsen af de forskellige temaer. Der var enighed om, at første temamøde skulle om-

handle Open Access og PURE. 

 

Endelig blev der fremsat ønske om drøftelse af hvordan man får flere studerende til at benytte 

nye medier/kanaler samt at der bliver gennemført flere brugerundersøgelser. 

 

Overbibliotekaren takkede for de mange ideer og forslag til udvalgets fremtidige arbejde. 

 

 

Ad 5. Biblioteksudvalgets virksomhed – drøftelse af form, indhold og mødefrekvens 

 

Biblioteksudvalgets form og mødefrekvens blev drøftet. Der var enighed om, at der ikke skal 

udpeges en næstformand. Der var tilslutning til, at udvalgets kommissorium uploades på 

webben under Råd, Nævn og Udvalg sammen med en oversigt over udvalgets medlemmer. 

 

Der var i den efterfølgende diskussion enighed om, at mødefrekvensen skulle være pragma-

tisk samt at beslutningsreferatet sendes ud til medlemmerne for hurtig godkendelse og publi-

cering på webben.  

 

Det blev tillige besluttet, at udvalgets møder afholdes på skiftende lokationer samt at mødeda-

toer findes via doodle-systemet.  

 

 

 

Ad 6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
       

    

 

 

 
 


