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Generalforsamling  

Dansk bibliotekshistorisk Selskab 

 

Onsdag 11. maj 2005, kl. 17.00  

 

Biblioteksstyrelsen 

Nyhavn 31 E, 1051 København K. 

 

Program:  

Generalforsamling, kl. 17 – 17.45  
  

Pause 

 

Fagligt arrangement, kl. 18 – 19: 

 

Mellem UBIS og loven  
Direktør Jens Thorhauge fortæller om  

arbejdet i forbindelse med Biblioteksloven 2000  

 

De angivne tider er ca.-tider.  

 

 

 

Dagsorden for Generalforsamling: se næste side  
 

 

 

 

 

 

 
 



 

- 3 - 
 

 

 

GENERALFORSAMLING 2005   

 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år  

3. Selskabets regnskab for det afsluttede regnskabsår, 2004  

4. Styrelsens planer for det kommende år  

5. Budget for 2006 samt fastsættelse af kontingent  

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Valg af styrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter  

8. Eventuelt  

 

Ad 6.  

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 10 dage 

før generalforsamlingen være formanden (Ole Harbo) i hænde.  

 

Ad 7.  

Styrelsesmedlemmer på valg er Johannes Balslev, Andrew Cranfield, Ole Harbo.  

Alle er villig til genvalg.  

Nuværende suppleanter er Søren Clausen og Mette Stockmarr.  

Styrelsen foreslår genvalg.  

Revisorer og revisorsuppleant: Styrelsen foreslår genvalg.  
  

- - - 0 - - - 

 

Uddrag af Selskabets vedtægter vedr. ordinær generalforsamling:  
 
§ 8, stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal.  
 
§ 8, stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. 
 
§ 8, stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 
10 dage før denne være formanden (Ole Harbo) i hænde.  
 
§ 8, stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 
medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme, og beslutninger træffes ved almindelig 
stemmeflerhed, jf. dog § 9. 
 
§ 8, stk. 6 På den ordinære generalforsamling aflægger styrelsen beretning om 
Selskabets virksomhed i det forløbne år, forelægger planer og budget for det kommende 
års aktiviteter og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Desuden vælges 
styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
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www.bibliotekshistoriskselskab.dk  

 

 

Så er Selskabets hjemmeside i luften.  

Ideerne, hensigterne og de kreative drøftelser har været mange og seriøse, men 

styrelsens arbejdsopgaver uden for Selskabet i øvrigt har haft et sådant omfang, at det 

nok har været med til at forsinke hjemmesideprojektet.  

Nu er den her – og med den intension, at være opdateret på aktiviteter og udgivelser.  

Siden er designet af Bruno Kjær, billedkunstner og lærer ved Danmarks 

Biblioteksskole.  

Siden redigeres af Andrew Cranfield og Bente Kapersen og hostes af Slagelse 

Centralbibliotek.  

 

 

 

FRA VOR EGEN VERDEN     

 

 

 

Ole Harbo –  

går på pension, og holder afskedsforelæsning på Danmarks Biblioteksskole, med 

efterfølgende reception fredag 29. april 2005, kl. 13.00  

Alle er velkomne til at høre – og hilse på – en person, der har været ansat i og sat sit 

store præg på dansk biblioteksvæsen gennem mange år.   

 

 

 

 

 

ISSN 1603-1113 

BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

Dette nummer er redigeret af Bente Kaspersen (ansv.), Laura Skouvig og Andrew 

Cranfield. 

Afleveret til tryk, uge 15, 2005.  

 

Abonnement opnås ved medlemskab af foreningen.  

Indmeldelse sker til Johannes Balslev,  

Gartnerparken 22, 4654 Fakse Ladeplads (E-mail: balslev@fakse-ldp.dk). 

 

Medlemskab koster for institutioner: 300 kr., for personlige medlemmer: 150 kr. 

(pensionister, studerende og ledige dog 100 kr.) 
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