
 

Generalforsamlingen 23. maj 2018    

 

 

Blev afholdt på Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet, Søndre 

Campus, Njalsgade 76, 2300 København.  

 

Formanden Ole Harbo bød velkommen, og generalforsamlingen blev afviklet efter den 

udsendte dagsorden.  

 

 

1. Valg af dirigent 

Jens-Erik Mai blev foreslået og valgt og konstaterede at generalforsamlingen var 

indkaldt i overensstemmelse med selskabets vedtægter. 

 

2. Styrelsens beretning 2017-2018  

Publikationsvirksomhed 

Medlemsbladet Bib-Hist er udkommet med nr. 32, 33 og 34 og udkommer nu kun 

digitalt, og udsendes pr. mail til medlemmerne. Derudover er der – også pr. mail - 

udsendt særskilte informationer vedr. møder og arrangementer. På den måde søger 

vi at minimere Selskabets udgifter.  

Bib-Hist og Selskabets hjemmeside redigeres af næstformand Bente Kaspersen.  

 

Selskabets nuværende hjemmeside blev etableret i 2002-2003 og har fra starten 

været ment som et enkelt informationsorgan, hvor der ikke skulle bruges megen tid 

på en masse opdateringer. Men tiden er for længst løbet fra den tankegang. Dog har 

andre opgaver presset sig på, så en nytænkning af hjemmesiden er indtil nu ikke 

blevet iværksat. Dog går vi ud fra, at der i løbet af 2018 vil ske noget.  

Den nuværende hjemmeside kører i en version, som ikke længere supporteres, og 

vi er blevet anbefalet at skifte til Wordpress, der er mere dynamisk end den 

nuværende, og som er meget let at redigere i. Vi regner med at skiftet sker i løbet af 

2018. Til den tid vil hjemmesiden også være opdateret, bl.a. med alle 

årsberetninger og Bib-Hist udgivelserne.   

 

Selskabets Facebook-side redigeres af Steen Bille Larsen, og der er mere end 1100 

følgere på siden.  

 

Bibliotekshistorie udkommer ca. hvert andet år med forskningsbaserede artikler. 

Nr. 12 kom i slutningen af 2016 og nr. 13 er beregnet til at komme omkring 

årsskiftet 2018-2019. Redaktionsudvalget består af Steen Bille Larsen, Ole Harbo 

og Hans Elbeshausen.  

  



Møder og faglige arrangementer. 

Det faglige arrangement i forbindelse med generalforsamlingen i 2017 havde 

overskriften: Fra en underafdeling i Danmarks Biblioteksforening til en 
underafdeling under AC. De tidligere formænd for Bibliotekarforbundet, Jan 

Østergaard Bertelsen, Elsebeth Tank og den nuværende formand Tine Jørgensen 

(nu Segel), causerede over forbundets historie – og med Ole Harbo som ordstyrer. 

Knap 50 deltog i arrangementet, som var arrangeret i samarbejde med BF, og hvor 

både BF-medlemmer og medlemmer af Bibliotekshistorisk Selskab deltog.  

 

9.-10. juni 2017 deltog 20 personer i selskabets studietur til Flensborg, hvor der var 

et spændende besøg på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, bl.a. med en fin 

beretning om Den slesviske Samling, som har særlig fokus på det danske mindretal 

i Sydslesvig. Til det har Centralbiblioteket tilknyttet en forskningsafdeling. 

Eftermiddagen skulle have sluttet på Alter Friedhof, men et kraftigt regnvejr udsatte 

dette besøg – nogle tog det efter middagen, og lektor Nan Dahlkild viste rundt og 

fortalte, bl.a. om Istedløven, som vendte tilbage til Sydslesvig 10. september 2011.  

Dagen efter besøgte vi biblioteksfilialen i Ansgarshuset i Slesvig, og vi fortsatte til 

Gottorp Slot, hvor vi fik en kulturhistorisk rundvisning.    

 

12. september 2017 besøgte vi Syddansk Universitetsbibliotek i Odense, hvor først 

Bibliotekschef Bertil Dorch bød os velkommen, og bagefter fortalte 

forskningsbibliotekar Jakob Holck om Herlufsholm-samlingen og de skjulte 

fragmenter – gemt og glemt gennem århundreder… lige indtil nu. 

Lige ind til nu, ja, for samlingen er gennemgået og der er kommet mange fine 

historiske detaljer frem, som man bl.a. kan læse om i publikationen: Den gamle 
verdens magi : bogsamlingen fra Herlufsholm på Syddansk Universitetsbibliotek.   
Et begrænset antal af selskabets medlemmer deltog, og styrelsen vurderer, at 

grunden til det lave deltagerantal er, at arrangementet ligger uden for 

hovedstadsområdet.  

 

29. november 2017 deltog 25 af selskabets medlemmer i et besøg på Folketingets 

Bibliotek og Oplysningstjeneste, hvor bibliotekets nye chef, Niels Jensenius bød 

velkommen og derefter overlod ordet til bibliotekets tidligere chef, Hanne 

Rasmussen, som fortalte om bibliotekets historie og opgaver. Historien er tæt 

knyttet til Christiansborg og Rigsdagen, og en af de mange opgaver er digitalisering 

af Folketingstidende – side for side – og med indflettede bemærkninger og andet 

relevant stof. Derfor tager processen længere tid.  

 

24. januar 2018 besøgte 26 medlemmer Enigma – Museum for Post, Tele og 

Kommunikation. Udstillingschef Martin Johansen fortalte om Enigma og tankerne 

bag samt planerne for Danmarks nye kommunikationsmuseum. Museumsinspektør 

Eva Wistoft Andersen fortalte om biblioteksdelen, som bl.a. rummer langt de fleste 

telefonbøger, som de mange forskellige telefonselskaber har udgivet. Disse bruges 



bl.a. i forbindelse med slægtsforskning. Forskningschef Andreas Marklund gav et 

kommunikationshistorisk eksposé "Fra budstikke til smartphone", hvor han pegede 

på statsmagtens interesse i effektiv kommunikation. Det danske postvæsen blev 

grundlagt under 30-årskrigen for bedre militær og politisk kommunikation. Staten 

har også til alle tider haft en stærk interesse i at kontrollere kommunikationen. Det 

er et emne, som ikke er mindre relevant i dag, hvor fake news og overvågning af 

internettet er højaktuelle emner.  

 

Medlemstal og kontingent 

Medlemstallet er desværre, som de foregående år, for nedadgående, både f.s.v. 

angår personer og institutioner. Det registrerede antal betalende medlemmer er i 

dag 140, hvoraf 118 er personlige og 22 er institutionelle medlemmer.  Nedgangen i 

antallet af institutioner er især begrundet i de mange fusioner og organisatoriske 

omlægninger, både på det statslige og kommunale område.  

Kontingentet blev ved generalforsamlingen i 2017 justeret til 165 kr. for personlige 

medlemmer og 350 kr. for virksomheder og institutioner.  

 

Styrelsens mødested 

Har stort set altid været på Det kongelige Bibliotek, og efter strukturomlægningerne 

på KB er denne kutyme nu formaliseret, så selskabet vederlagsfrit kan benytte 

interne mødelokaler i Den sorte Diamant til styrelsesmøder og medlemsmøder. 

Selskabet afholder selv alle udgifter i forbindelse med fortæring.   

 

Styrelsen 

På generalforsamlingen 2017 genvalgtes Ole Harbo, Søren Carlsen og Hans Peter 

Rasmussen, og Mette Colding Dahl, KB, blev valgt som nyt styrelsesmedlem. Claus 

Vesterager Petersen og Michel Steen Hansen blev genvalgt som suppleanter. Inger 

Mathiesen og Inge Selfort genvalgtes som revisorer og Ellen Warrer Bertelsen som 

revisorsuppleant. 

 

Efterfølgende konstituerede styrelsen sig med formand Ole Harbo, næstformand 

Bente Kaspersen, kasserer Søren Carlsen og sekretær Hans Peter Rasmussen. 

Tak til styrelsen for årets fine samarbejde.   

 

Styrelsens planer for det kommende år. 

16. juni 2018 foretager vi en bibliotekshistorisk byvandring i Dragør - der ud over at 

være en gammel skipperby også kan byde på spændende biblioteks- og 

litteraturhistorie. Der er tilmeldingsfrist 1. juni, og 23 har allerede meldt sig.  

Derudover har vi planer om en eller flere biblioteksvandringer i København, og et 

arrangement om KB’s hemmelige steder. Men flere informationer sendes ud, når vi 

har de endelige aftaler.  

 



3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

Selskabets kasserer Søren Carlsen fremlagde regnskabet for 2017.  

Selskabet kom ud med et overskud på kr. 11.811,56 mod et underskud på kr. -

27.240,40 i 2016. Overskuddet skyldes primært større kontingentindtægter som 

desværre ikke kan tilskrives et øget medlemstal, men den omlægning af 

kontingentsatserne, som blev vedtaget i 2017. Den største udgiftspost har været 

udsendelse af Bibliotekshistorie 12, som ganske vist udkom i 2016, men først blev 

udsendt i 2017. 

Selskabets beholdning er pr. 31.12.2017 på kr. 36.722,21. 

Regnskabet er godkendt af de interne revisorer og blev godkendt af 

generalforsamlingen.  

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Kasseren forelagde et forslag om differentierede kontingentsatser: En sats på kr. 170 

med tilsendt Bibliotekshistorie, og en sats på kr. 110 uden tilsendt 

Bibliotekshistorie. Publikationen kan så afhentes ved et af Selskabets 

arrangementer.  

Forslaget blev godkendt.  

 

5. Planer og budget for det kommende år 

Søren Carlsen fremlagde Selskabets budget for 2018. 

I budgetforslaget forventes der kontingentindtægter på kr. 23.000. 

Årets overskud forventes at blive på kr.12.400. 

Budgettet for 2018 blev godkendt.  

 

Ole Harbo fremlagde selskabets planer for det kommende år: 

23.5.18: Det faglige arrangement i forbindelse med årets generalforsamling med 

introduktion til Institut for Informationsstudier med Jens-Erik Mai og Lisbeth 

Rasmussen. 

16.6.18: Bibliotekshistorisk byvandring i Dragør. 

Tidspunkt ikke fastsat: KB`s hemmelige steder. 

Tidspunkt ikke fastsat: Biblioteksvandring i København. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

 

7. Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og en 

revisorsuppleant 

På valg er Bente Kaspersen, Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen, som alle er villige 

til genvalg. 

Ole Harbo ønsker at udtræde af styrelsen og som nyt medlem blev foreslået 



biblioteksleder ved Syddansk Universitet i Odense Bertil Dorch.  

De genopstillede kandidater samt Bertil Dorch blev valgt. 

Claus Vestager Petersen ønskede ikke at fortsætte som suppleant. I stedet blev 

Henning P. Nielsen foreslået. Han blev valgt som styrelsessuppleant sammen med 

Michel Steen Hansen. 

Inger Mathiesen og Inge Selfort blev begge genvalgt til revisorer. 

Ellen Warrer Bertelsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Styrelsen består hermed af: 

Steen Bille Larsen, Bertil Dorch, Bente Kaspersen og Nan Dahlkild alle valgt 2018 

og Søren Carlsen, Mette Colding Dahl og Hans Peter Rasmussen alle valgt i 2017. 

 

8. Eventuelt 

Bente Kaspersen takkede Ole Harbo for hans arbejde i Bibliotekshistorisk selskabs 

styrelse. Ole blev medlem af selskabet 1994 og har været formand i perioden 2003-

2018.  

 

Ole Harbo takkede Jens-Erik Mai for hans indsats som dirigent. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.00  
 


