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I denne periode har bestyrelsen bestået af 3 genvalgte medlemmer, Pia, Henriette og jeg. Derud 

over kom Lena og Jørgen til. Jørgen var desværre nødt til at trække sig fra bestyrelsen i sommer af 

personlige grunde. 

Vi har fundet ud af, at det fungerede bedst for os at mødes til færre møder, der varede længere. Vi 

har derfor holdt møder, der oftest startede fredag formiddag og sluttede lørdag omkring frokost. 

Det har givet tid til diskussioner, planlægning og at lære hinanden at kende. Det sidste har vi 

opdaget er rigtig vigtigt for et godt samarbejde – især når meget er online og på afstand. 

2020 har ikke været noget nemt år at være bestyrelse i. Corona har også påvirket vores arbejde. 

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned i marts, sad halvdelen af bestyrelsen i London – på 

studietur med 21 deltagere. En tur vi havde arbejdet på i ca. 9 måneder og glædet os meget til. 

Men også en der udfordrede os til det sidste. Bogmessen, hvor vi skulle have brugt en hel dag blev 

aflyst under en uge før afrejse, så vi måtte være kreative og finde på noget nyt til programmet på 

kort tid. Men vi havde nogle gode dage i London og intet er så skidt at det ikke er godt for noget – 

der var ikke ret mange mennesker i Harry Potter studierne…. 

Derud over havde vi planer om et webinar i samarbejde med KI om at forstå gamerbørn og det 

kunne jo heldigvis gennemføres. 

Så heldige var vi ikke med studieturen til Helsinki som vi skulle have været på i september. Den 

måtte vi aflyse da Finland lukkede for danske turister. Så pga. Corona har der ikke været meget på 

programmet i 2020. Vi har heller ikke kunnet mødes til bestyrelsesmøder og har, ligesom mange 

andre, måttet holde møder på Teams.  

Det har også været medvirkende til, at vi ikke har kunnet sætte så meget i gang som vi gerne har 

villet. Vi havde dog planlagt at afholde konference og denne generalforsamling på Bornholm. Og ja 

nu er generalforsamlingen så online og vi arbejder på at udskyde konferencen til efter 

sommerferien.  

Så var 2019 noget lettere.  

Vi kunne mødes og fik afviklet en temadag/bustur med besøg på Greve Bibliotek og 

Børnekulturhuset i Roskilde. Begge steder var der oplæg, guidet tur og tid til netværk. I 

samarbejde med KI havde vi webinar med Kristine Karlshøj om hvordan man faciliterer børn.  

Vi forsøgte os også med en bustur til Svendborg Graphics med rundvisning og bustransport til 

BogForum, men de måtte begge aflyses pga. for få tilmeldinger. 

Vi ville gerne have haft flere webinarer, men Niels Bergman fra KI, der hjælper os med det, har 

haft meget travlt med andre online arrangementer. 



Ud over planlægningsarbejdet har vi administreret Facebookgruppen, som lige nu har 1178 

medlemmer og ikke mindst bloggen, som heldigvis ikke har haft flere hacker angreb, men stadig 

skal opdateres og passes. 

Når man ansøger om medlemskab i Facebook gruppen skal man nu svare på 4 spørgsmål før man 

bliver godkendt. Arbejder man med børnekultur/litteratur? Hvor arbejder man? Er man betalende 

medlem af BØFA? og accepterer man gruppereglerne? 

Hvis man svarer nej til, at man er betalende medlem af BØFA har vi sendt vedkomne en besked 

med informationer om, at medlemskab giver adgang til vores arrangementer og hvordan man 

melder sig ind. Flere har svaret at de straks ville melde sig ind eller at de ikke var klar over at man 

kunne være interessemedlem. Det har medvirket til, at vi nu er 360 medlemmer af BØFA 

Instagram-profilen lever stadig sit eget stille liv og vi bruger den under arrangementer og når vi har 

mødtes, men håber også I vil dele det I finder på jeres vej som I synes kan være interessant for 

andre børnebibliotekarer under hashtagget #bøfa. 

Nu er vi nået til generalforsamlingen. Afslutningen for den gamle bestyrelse og begyndelsen for en 

ny.  

Vi håber at de næste 2 år vil være lettere end de sidste 2 og at den nye bestyrelse vil finde på 

mange nye og spændende aktiviteter. 
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