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Mødedato: Mandag den 20. september fra kl. 14-15 

Sted: Online over Zoom 

Deltagere 

 Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, formand for udvalget 

 Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek  

 Jakob Heide, bibliotekschef København, Det Digitale Folkebibliotek 

 Marie Østergård, bibliotekschef Aarhus, Bibliotekschefforeningen 

 Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, Danmarks Biblioteksforening 

 

Fra sekretariatet 

 Kamma Kirk Sørensen, specialkonsulent, Slots og Kulturstyrelsen, 

referent 

 

Ikke til stede  

 Nanna Fiskaali, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 Thomas Angermann, centralbibliotekschef Gentofte, Centralbibliotekerne 

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

 Jeppe Bjerregaard Jessen, konsulent, sekretariatet i Slots- og 

Kulturstyrelsen 

 

Referat 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Annette bød alle velkommen men særligt Jakob Heide Petersen, der er 

udpeget som ny repræsentant for Det Digitale Folkebibliotek i stedet for 

Søren Mørk. 

 

Herefter blev dagsordenen godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2. SLKS gennemgår formalia vedr. behandling af sagerne 

SLKS gennemgik habilitetsreglerne og formalia for forvaltning af 

midlerne, herunder udvalgets muligheder for afslag, tilsagn og deltvist 

samt betingede tilsagn.  

 

Ad 3. De fem ansøgninger drøftes 

Der var ved ansøgningsfristen indkommet i alt fem ansøgninger. Efter 

enkeltvis drøftelse af ansøgningerne besluttede udvalget at give et afslag, 

et delvist og betinget tilsagn, to betingede tilsagn og et fuldt tilsagn. 

 



 

Side 2 

Marie Østergaard fra Aarhus Bibliotekerne deltog ikke i behandlingen af 

ansøgning fra Litteratursiden. 

 

Ad 4. Orientering om proces mv. frem til næste møde den 3. november 

SLKS gennemgik kort processen frem til næste behandlingsmøde vedr. 

ansøgninger til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske 

læringscentre. Udvalget kan forvente at modtage al materiale den 13. 

oktober. 

 

Der ud over orienterede SLKS udvalget om, at der ved ansøgningsfristen 

er indkommet i alt 57 ansøgninger og at der sammenlagt er søgt for 27,2 

mio. kr. 

 

Ad 5. Status for kortlægning af læselystprojekter 

SLKS fortalte, at kortlægningen er færdig og på vej til tryk. Den sendes til 

udvalget senest den 30. september, med mulighed for at komme med 

skriftlige kommentarer til anbefalingerne. Sekretariatet samler op og 

sender den samlede tilbagemelding til udvalget. Ved behov kan der 

indkaldes til et kort digitalt møde. 

 

Ad 6. Eventuelt 

Der var ikke yderligere drøftelser og Annette takkede for et godt møde. 

 

 

 

 


