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1 (Åben) 5. møde opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse 
  
Sags ID: EMN-2021-05398 
 
Resumé 
Formålet med mødet er at opgaveudvalget arbejder med og kvalificerer et opdateret udkast til 
aflevering. Mødet har karakter af workshop, hvor temaerne svarer til overskrifterne i afleveringen, 
nemlig 1) Udviklingsretning for bibliotekerne som lokale kulturhuse, 2) Fællesskab og 
Mangfoldighed, 3) Dannelse og 4) Virkelyst. Der vil være arbejdsspørgsmål til hvert tema. 
 
Formålet med mødet er også at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et endelig udkast 
til aflevering på baggrund af opgaveudvalgets drøftelser. 
 
Baggrund 
Dagsordenen for opgaveudvalgets femte møde er: 

1. Velkommen og program 
2. Synlighed – arbejdsgruppen fortæller om sine drøftelser 
3. Workshop – opgaveudvalget arbejder med sine anbefalinger og aflevering 
4. Etablering af arbejdsgruppe, som udarbejder udkast til aflevering 
5. Gentofte Mødes den 10. september 
6. Tak for i aften 

 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse: 

1. At udvalget drøfter og tager stilling til alle temaer i foreløbigt udkast til aflevering. 
2. At udvalget tager stilling til nedsættelse af en arbejdsgruppe, som på baggrund af 

drøftelserne på mødet udarbejder udkast til en endelig aflevering, som fremlægges på 
udvalgsmødet den 29. september. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 

1. Opgaveudvalget anvendte det meste af mødet på at drøfte og komme med 
bemærkninger til et foreløbigt udkast til aflevering. Drøftelserne var organiseret efter 
overskrifterne i udkastet, som er: 

1) Udviklingsretning for bibliotekerne som lokale kulturhuse,  
2) Fællesskab,   
3) Mangfoldighed,  
4) Virkelyst og  
5) Dannelse.  

Der blev ikke konkluderet på drøftelserne, men pointerne blev noteret sådan at den 
arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med afleveringen, kan forholde sig til dem. 
 

2. Opgaveudvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som på baggrund af 
drøftelserne på mødet udarbejder et udkast til en aflevering, som fremlægges på 
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udvalgsmødet den 29. september. Arbejdsgruppen består af Kathrine Bundgaard 
og Joachim Fleinert. 
 

 
 
Bilag 
1. Udkast til aflevering til 5. udvalgsmøde (4105651 - EMN-2021-05398) 
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