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l. Indledning
Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Resultataftalen omfatter Dansk Centralbiblioteks og Forskningsafdelingens virke i perioden l. januar 2016 til 31.
december 2018, jf. § 5 stk. 2 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens
område for det danske mindretal i Sydslesvig.
Bibliotekets og forskningsafdelingens strategi er 2 — 3 årige, Worfor vi gerne ser disse strategier som en del af
resultataftalen. Dog med den bemærkning at de fremddige indsatsområder hele dden vil blive Ukettet, når nye
behov opstår. Grundet de statslige beviUingsregler fastsættes det årlige bevillingsniveau i henhold til de på de
årlige finanslove opførte midler, og efter drøftelser mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig. I foråret 2015 er visionen/strategien for 2016 revideret.
I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Dansk Centralbibliotek og Forskningsafdelingens virke
baseret på egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med
virksomhedens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken DCB og Forskningsafdelingen skal
opfylde resultataftalen.
Resultataftalen indgås med det formål at udbrede kendskabet til Dansk Centralbiblioteks og
Forskningsafdelingens virke og for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigdvalget sker på et så
oplyst grundlag som muligt.
Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på
undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Dansk Centralbibliotek og
Forskningsafdelingen alene driftsansvaret for egen virksomhed.

2. Præsentation af Dansk Centralbibliotek for Sydstesvig e. V.
2.1 Formål
Dansk Centralbibliotek er det danske bibliotek i Sydslesvig. Hovedbiblioteket er beliggende i Nørregade 59,
Flensborg. Der er filialer i Slesvig, Bismarcksgade 18 A og i Husum, Nystaden 81. Derudover er der et
fællesbibliotek på Jes-Kruse-Skolen, Egemførde. Biblioteksvæsenet råder pt. over 2 bogbusser, som betjener hele

det sydslesvigske område med besøg ved 25 skoler og tysk skole i Fjolde, 25 børnehaver, 4 fritidshjem, 9
skolefriridsordninger, Holtenå forsamlingshus i Kiel samt i alt 1.241 buslånere, hvis lånerkort ofte indeholder en
hel familie.
Biblioteket servicerer Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. ved at stille materialer til rådighed til
friddslæsning fra skolebibliotekerne. Biblioteket har en stor samling af lokaUitteratur, der går under betegnelsen:
Den Slesvigske Samling. Den Slesvigske Samling består afca. 56.000 materialeenheder, bøger, film, musik, pjecer
m.v. samt 600 digitaliserede værker fra den boghistoriske samling.

Derudover er der under Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. en selvstændig forskningsafdeling (ddl.
"Studieafdelingen og Arkivet"), der har eget selvstændigt budget og selvstændig styrelse: Tilsynsrådet. Biblioteket
varetager også forvaltningen for denne afdeling. I 2014 var bibliotekets udlån 520.484 inkl. skolebibliotekernes
friddsudlån, mens biblioteket i Flensborg havde 98.622 besøgende (se nøgletal 2.7.). På øvrige betjeningssteder er
der monteret apparater til tælling afpubUkum, som desværre giver visse tekniske udfordringer, hvorfor manuel
tæUing med en vis usikkerhed foretages.
Der gennemføres ugentlige arrangementer i perioden l. september til l. juli. Derudover deltager og bidrager
biblioteket ved årsmøder, sommerhøjskole, midsommerfest, Utteraturfest.nu & meget, meget mere.

2.2. Organisation, medlemmer og personale
Bibliotekets øverste myndighed er Biblioteksbestyrelsen, hvis medlemmer er udpeget af, og repræsenterer
følgende organisationer: Grænseforeningen e. V., Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger, Sprogforeningen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig sarnt tre medarbejderrepræsentanter.
Den daglige ledelse varetages af bibliotekschefen og souschefen. Organisationen er opdelt i en række teams:
Voksen, Børn, Indkøb/accession, IT, DSS, service/danskkurser/personale samt administradon.

Forskningsafdelingens øverste myndighed er Tilsynsrådet, hvis medlemmer er udpeget af Grænseforeningen,
Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig og Historisk Samfund for Sønderjylland.
Bibliotekschefen er "født" formand. Den daglige, faglige ledelse varetages af lederen af Forskningsafdelingen.

2.3. Historie
Bibliotekets rødder går tilbage til bogsamlingen i journalist Gustav Johannsens private hjem i Flensborg fra 1891.
Dajohannsens bogsamling ikke kunne rummes mere i privat regi, forsatte biblioteksarbejdet fra 1921 i
Fleasborghus. 'Flensborghus Bogsamling' varetog biblioteksopgaven for det danske mindretal frem til 1959.
Litteratursamlingen omkring det gamle hertugdømme Slesvig blev en selvstændig enhed, der siden 1949 kaldtes
'Den Slesvigske SamUng'.

En af de største begivenheder indenfor det danske biblioteksvæsen i Sydslesvig, var biblioteksnybygningen i
1959. Bygningen blev anset som en af de mest moderne danske biblioteksbygninger. Med oprettelsen af

'Studieafdelingen' i 1963, bekræftedes biblioteket som en regional forskningsinstitution.
Allerede kort dd efter nybygningens indvielse, bemærkedes manglen på arealer igen. I 1987 kunne en tilbygning
tages i brug, og arealet forøgedes til det dobbelte. Biblioteksbygningen er stadig præget af tilvækst specielt af en
øget mængde af arkivmateriale som fortsat indleveres.

I 2008 hhv. 2010 blev indgangspardet og udlånsarealet ombygget og nyindrettet. I forbindelse med
nyindretningen i 2010 blev Den Slesvigske Samling åbnet for publikum. I 2016 fortsætter udviklingen af de
fysiske rum med nyindretning af Informationen. I Slesvig flyttede biblioteket fra Lolfod 89 til Bismarcksgade 18
A i efteråret 2014 med et fordoblet areal til følge. Biblioteket ligger i Ansgarkomplekset med Kirke, Dansk
Sundhedstjeneste m.fl..

2.4. Mission
Dansk Centralbibliotek har j f. vedtægterne til formål
I. at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig
overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark

II. at formidle dansk og nordisk sprog og kultur
III. at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg
IV. at fremme historisk og anden videnskabelig forskning og formidling
V. at indsamle, registrere og bevare arkivalier

2.5. Vision
Vi vil være stedet, hvor man møder alt det danske:

Dansk sprog, kultur, oplysning og historie
- et mødested for fordybelse, oplevelser og dialog.

Biblioteket har en stor styrke i at være grundlagt på dansk kultur og skal forstærke sit fokus på formidling af
dansk sprog og dansk kultur, hvor vi skal markere os som stærk samarbejdspartner for alle i grænselandet og

Sydslesvig. Fokus på bibliotekets særlige rolle som en del af det danske mindretal i Sydslesvig skal således
opretholdes og styrkes. Formidlingen af nordisk sprog og kultur fortsætter.

Vores bibliotek skal tilbyde mere til flere. I takt med teknologisk udvikling, digitale muligheder og ændrede
arbejdsprocesser vil vi søge muligheden for at tilbyde mere til flere.

Vores bibliotek er både læsestedet, lærestedet og mødestedet i forlængelse af Bibliotekets funktion som kultur-,

oplysnings- og læringsinsdtution, altså som samlingssted. Biblioteket skal fortsat arbejde med
biblioteksrumrnene/bogbussef, som det sted hvor brugerne mødes og både får gode og uventede oplevelser.
Bibliotekets lokaler er borgernes rum, stedet hvor man henter viden og hvor man har udviMende demokratiske
diskussioner og stedet hvor foreninger og sociale grupperinger mødes. Bibliotekerne er lokalsamfundets
mødested — et "bytorv", der skaber liv, debat, deltagelse og udvikling.

Digital dannelse. Bibliotekets tilbud styrkes i forhold til det digitale samfund, hvor biblioteket både skal være
informationsformidler, og styrke borgerne ved at udvikle deres receptive, men også refleksive og produktive

kompetencer på det digitale område: finde, filtrere og forstå viden på internettet, samt skabe indhold.
Forskning og formidling. Biblioteket er gennem Forskningsafdelingen og Den Slesvigske Samling kendetegnet
ved at fremme historisk og anden videnskabelig forskning og formidling. Denne rolle vil i de kommende år blive
udbygget og styrket, således at disse to afdelinger fortsat fremstår som centrale aktører i regionens
forskningsvirks omhed.

Mindretallet og Sydslesvigs særpræg. Biblioteket vil med udgangspunkt i det unikke materiale der bevares i
Arkivet og Den Slesvigske Samling arbejde for at st5^rke kendskabet til mindretallets historie og kultur og Slesvigs
særpræg.

2.6. Strategi
I det følgende præsenteres nogle af de strategiprocesser, som er relevante for at opfylde vores forskellige formål
som de er beskrevet i vedtægterne, vores vision og de daglige kerneopgaver.

l) anvende relevante værktøjer for biblioteker
Biblioteket vil løbende udvikle vores værktøjer og bruge losninger, der hvor digitale muligheder, centralisering
og/eller automatisering kan frigøre ressourcer til brugerrettede aktiviteter, arrangementer mv. DCB vil i størst

mulig udstrækning følge udviklingen af bibliotekariske procesforandringer i Danmark med henblik på at frigøre
ressourcer til andre aktiviteter, f.eks. det gode værtskab mv. Der skal således ses på automatiseret materialevalg

f.eks. i en prøveperiode, hvor der samddig arbejdes med særskilt indkøb i forhold til Slesvigsk Samling.
2) de rigtige kompetencer
Rigdge kompetencer er afgørende for vores tilbud fremadrettet. Vi skal til stadighed uddanne
bibUotekspersonalet så det matcher de behov, der opstår j f. udvikling i bibliotekerne og bibliotekernes tilbud.
Personalets kompetencer skal tænkes i retning af såvel klassiske bibiiotekaropgaver som f.eks. læseklubber,
formidling mv., samt nyere opgaver som f.eks. digital dannelse og andre borgerrettede opgaver. Med til
Biblioteket som mødested hører værtskabet — brugerne er vores gæster, uanset om de kommer anmeldt eller
uanmeldt. Mange kommer — herunder også i bogbusserne — for at få en lille snak på dansk, høre nyt om hvad der
rører sig mv., så vi skal indtænke det gode værtskab generelt i hele organisationen.

3) samarbejde både med andre og internt
Samarbejde og arbejdsdeling med andre biblioteker, forskningsinsdtudoner og arkiver skal fortsat optimeres. Der
kan fortsat, hvis der er ressourcer hertil, arbejdes med inddatering af Landsarkivet (Rigsarkivet), samt andre
tilsvarende opgaver, hvor der enten varetages opgaver for andre, fordi vi har kompetencerne til det, eller hvor
andre overtager opgaver tilsvarende.

Det skal endvidere undersøges, om der kan tilbydes andre kulturelle oplevelser på privat basis (f.eks. dansk cafe,
dansk boghandel-oudet osv.), eller andet, der kan gøre oplevelsen af at gå på biblioteket endnu bedre. Dette

naturligvis på baggrund af at biblioteket kun under visse betingelser i forhold til beskatning og foreningens status
som almennyttig kan drive forretningsmæssig aktivitet,
Der vil blive fokuseret på et styrket samarbejde mellem Forskningsafdelingen (FA) og Den Slesvigske Samling
(DSS). Disse to afdelinger har på en række områder fælles mission og målsætninger, bl.a. arbejder begge
afdelinger for at fremme historisk og anden videnskabelig forskning og formidling, samt fremme kendskabet til
Sydslesvigs særpræg, ligesom de har fælles målgrupper i form af forskere, studerende og slægtsforskere.

Derudover repræsenterer de to afdelinger med deres samlede materialebestand en unik mulighed for, at personer

med interesse i Sydslesvigs historie og kultur på et og samme sted kan få adgang til både kilder og litteratur om
regionen.

Der ligger med andre ord et stort potentiale i at FA og DSS i fællesskab arbejder hen mod at opfylde disse
målsætninger og imødegå disse målgruppers behov — dog med det fortsatte mål for øje, at afdelingerne også har
nogle målgrupper og opgaver, som ikke er ens og som fortsat vil kræve hver enkelt afdelings særskilte
opmærksomhed.
4) evaluere interne processer og tammer

På IT-området er der internt fokus på implementering af nyt bibliotekssystem, herunder med deraffølgende
oprydning i databaser og revision af materialebestand. Samddig fortsættes der med en systemteknisk udvikling og
optimering, herunder også udvikling af det digitale bibliotek samt brugernes adgang til digital information og
digitale materialer.
Udvikling og optimering sker fortsat i forhold til in terne/eksterne administrative processer samt administrative
opgaver jf. f.eks. deltagelse i EU-udbud. Endvidere fortsætter undersøgelse af mulighederne for, og gerne

indgåelse af, aftaler om arbejdsdeling/sammenlægning af administcadve funktioner.
Bygningerne fra hhv. 1959 og 1987 indeholder en række udfordringer, både renoveringsmæssigt men også
udnyttelsesmæssigt. Det undersøges, hvorvidt de fysiske rammer kan benyttes på en anden, og mere effektiv

måde, med klare fordele i relation til faglig sparring og lokaleudnyttelse.
Det skal i den forbindelse overvejes, om der kan frigøres lokaler til andre organisationer, eller om bygningen
alternativt burde bruges til noget andet, dvs. anden placering af biblioteket.

2.7. Nøgletal
Tabel l. Udvikling i besogstal
Flensborg Bibliotek

2009

2010

2011

2012

2013

2014

93.848

109.863

101.023

100.655

91.885

98.622

Tabel 2. Udvikling i udlån
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Samlet udlån

615.654*

586.610

605.885

579.903

527.266

520.484

Detaf til skolerne

218.359

193.829

193.867

174.068

164.837

165.058

* indeholder ikke manuelle udlån
Tabel 3. Matei-ialebestand

DCB

2009

2010

2011

2012

2013

2014

428.002

409.609

399.391

390.627

388.763

390.333

Tabel. 4. Medarbejdenidvikling 2009 - 2014 (antal årsva'rlé)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

I alt medatbejdete

46,29

43,55

41,29

40,01

41,93

42,80

Forskningsafdelingen

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,00

4,92

3,97

3,25

4,67

4,00

51,29

48,47

45,26

43,26

46,60

46,80

Biblioteket

I alt medatbejdete

I alt DCB e. V.

Tabel 5. 'Udvikling i bevilliget tilskud fra den danske stat til DCB e. V. i alt (EURO)

Projekt nt.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.495.660

3.495.840

3.686.750

3.659.441

3.715.908

o

o

o

o

o

3.741.183

Driftstilskud
Anlægstilskud

o

Ptojekttilskud:
Det danske Mindretal

132265

313.948

DigitaUseringsmaskine

135266

174.263

OBS - oplysning til

136497
53.619

borgere om Sydslesvig
Sommerho skole

135499

40.214

DSS/Forskningsbibliotek

136500

193.920

Sydslesvigeie i krig

138666

70.564

Sydslesvighistorie.dk

137671

193.548

I alt EURO

3.495.660

3.495.840

4.174.961

3.947.194

3.980.020

3.741.183

Tabel 6. Udvikling i udbetaling tilskud fra den danske stat til DCB e. V, i alt (EURO)
Projekt
nr.

Driftstilskud

forventet

2013

2012

2011

2014

2015

2016

3.495.660

3.495.840

3.686.750

3.659.441

3.715.908

o

o

o

o

o
31.395

Anlægstilskud

3.741.183

Ptojekttilskud:
Det danske Mindretal

132265

282.553

o

DigitaUseringsmaskine

135266

156.837

17.426

OBS - oplysning di

136497
48.257

5.362

Sommerhojskole

135499

12.064

12.064

D S S /Forskningsbiblio tek

136500

57.909

57.909

Sydslesvigere i krig

138666

21.169

SydslesvigHstorie.dk

137671

58.064

borgere om Sydslesvig

I alt EURO

3.495.660

3.495.840

*) 2011 var første år Sydslcsvigudvalgct uddelte projekttilskud i henhold til
§ 15 i Sydslcsviglovcn

**) Der er taget udgangspunkt i kursen på bcviUingsridspunktct

4.126.140

3.795.097

3.901.871

3.741.183

3. Økonomi
Til løsning af opgaveporteføljen havde Dansk Centralbibliotek i 2014 indtægter for i alt 3.925.616 € til
biblioteksdrift, jfr. herunder:
Bidragsyder
Den danske stat

Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

I alt EURO

Beløb i Euro

Beløb i DKK

Andel

3.399.466

25.360.016

86,60 %

375.938

2.804.497

9,58 %
0,02 %

910

6.789

149.300

1.113.778

3,80 %

3.925.614

29.285.080

100,00 %

Til løsning af opgaveporteføljen havde Forskningsafdelingen i 2014 indtægter for i alt 265.852 € til
biblioteksdrift, jfr. herunder:
Bidragsyder
Den danske stat

Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

I alt EURO

Beløb i Euto

Beløb i DKK

Andel

259.970

1.939.376

97,79 %

o
o

o
o

0,00 %

5.882

43.880

2,21 %

265.852

1.983.256

100,00 %

0,00 %

Ved aftalens underskrivelse havde foreningen i 2016 budgetterede indtægter for i alt 4.414.039 €, jf. tabellen
herunder:

Budgettal 2016 for biblioteket
Bidragsydet
Den danske Stat

Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

I alt EURO

Beløb i Euro

Beløb i DKK

Andel

3.569.965

26.560.540

86,79 %

401.600

2.987.904

9,76 %

3.000

22.320

0,07 %

138.835

1.032.932

3,38 %

4.113.400

30.603.696

100,00 %

Beløb i Euro

Beløb i DKK

Andel

3.741.183

27.834.402

85,66 %

471.600

3.508.704

10,80 %

3.814

28.376

0,09 %

151.051

1.123.819

3,46 %

4.367.648

32.495.301

100,00 %

Budgettal 2016 for forskningsafdelingen
Bidragsyder
Den danske Stat

Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtasgter

I alt EURO

Samlet budget 2016
Bidtagsyder
Den danske Stat

Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

I ah EURO

Beløb i Euto

Beløb i DKK

3.857.574

28.700.351

87,39 %

401.600

2.987.904

9,1 %

3.814

28.376

0,09 %

151.051

1.123.819

3,42 %

4.414.039

32.840.450

100,00 %

Andel

Dansk Centralbiblioteks regnskab 2014 fordelt på udgiftstyper
Område

Udgifter

Andel

Tilskud

Andel

Tilskud

Andel

Øvrige

Andel

i 2014

af sam-

faaDK

DK

fra Sles-

Slesvig-

ind-

ovnge

i alt €

lede ud-

€

vig-Hol-

Holsten

tsegter

ind-

sten

i alt

€

tægtet

9,6 %

150.210

3,8 %

giftet

i alt €
Biblioteksvirksomhed

3.716.157

Personale

2.229.149

3.399.466

86,6 %

375.938

60.0 %

1.930.377

213.475

85.296

Admmisttation

247.260

6,7 %

214.120

23.679

9.461

Bygninger

384.958

10,4 %

333.362

36.866

14.730

Materiale

534.894

14,4 %

463.202

51.224

20.467

Inventar

EDB
Biler og busser
Afsluttede projektet

24.767

0,7 %

21.447

2.372

948

255.041

6,9 %

220.858

24.424

9.759

40.088

1,1 %

34.715

3.839

1.534

o

0,0 %

o

o

o

Forskningsafdelingens regnskab 2014 fordelt på udgiftstyper
område

Udgifter

Andel

Tilskud

Andel

Tilskud

Andel

Øvrige

Andel

i 2014

afsam-

fra DK

DK

fra Sles-

Slesvig-

ind-

øvnge

i alt €

lede ud-

€

vig-Hol-

Holsten

tægtet

ind-

sten

i alt

€

tægtet

0,0 %

5.962

2,2 %

gifter

i alt €
Forskningsafdelingen

251.548

Personale

223.080

88,7 %

218.079

22.224

8,8 %

21.726

5.761

2,3 %

5.632

59
424

0,0 %

58
414

Trykning publikationer
Øvrige udgifter
Inventar

EDB

259.970

0,2 %

97,8 %

o
o
o
o
o
o

5.001

498
129
l
10

4. Mål for Dansk Centralbiblioteks arbejde i 2016 - 2018
Denne resultataftale indeholder mange elementer, der samlet set kan betragtes som det resultat, vi skal levere i
2016 og frem. For at tydeliggøre dette, har vi — ud over de opgaver, der fremgår af vores strategi - beskrevet de
kerneopgaver, der skal varetages, og som vi supplerer med nogle særlige indsatser beskrevet som resultatmål for

2016 og frem. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. har endvidere indgået resultataftale med delstaten
Slesvig-Holsten for 2016. Dette sker ud fra ønsket om dokumentation af de ydelser, som kan forventes fra
biblioteket, men med mulighed for at afvigelser løbende kan drøftes, dvs. stort set samme a f tale struktur som
indeværende aftale.

4.1. De daglige opgaver - vores kerneopgaver
Bibliotekets Fortælling klarlægger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs kerneopgaver — nemlig at være bindeled
mellem fordd, nutid og fremtid. Dette sker gennem de tilbud biblioteket stiller til rådighed. Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig hviler på den danske bibliotekslov, der præciserer, at biblioteket skal fremme
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteket er en af grundpillerne i et demokratisk samfund og i takt
med samfundets og brugernes udvikling skal bibliotekets tilbud også udvikle sig, så de til stadighed kan matche
brugernes behov for at blive klogere på sig selv og verden, tilegne sig viden og få uventede oplevelser.

Formidling af klassiske biblioteks tilbud - bøger, ddsskrifter, aviser, film, musik og hjælp til litteratursøgninger hører fortsat til kerneopgavea. Tilbud som it-vejledning/introduktioner, borgerservice og digitale bibliotekstilbud
er nye kerneopgaver for biblioteket, der også mærker behov for tilbud om "digital dannelse" — f.eks. viden om
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kildekridk på nettet. Bibliotekets kerneopgave er også at facilitere 'mødestedet' — stedet, hvor man mødes til
foredrag, udstillinger, koncerter, danskkurser, læsekredse, diskussioner om aktuelle emner — og stedet, hvor der

er dd og rum til både (livslang) læring og fordybelse for den enkelte.
Forskning er en kerneopgave i Forskningsafdelingen og skal fremadrettes også være det i Den Slesvigske Samling
lige som den folkelige formidling. Afholdelse af foredrag, rundvisninger og byrundture med historisk indhold.
Udstillinger der viser Forskningsafdelingens og Den Slesvigske Samlings materiale. Indsamling, registrering og
bevaring af materiale om Slesvigs historie. At vejlede og informere forskere, studerende og andre interesserede,
som benytter arkivet og samlingen. For Forskningsafdelingen er det desuden en kerneopgave at indsamle,

registrere og arkivere arkivmateriale fra det danske mindretal i Sydslesvig.
Implicit i alle bibliotekets kerneopgaver ligger et stort fokus på formidling af dansk og nordisk sprog, kultur og
historie - og allerhelst i partnerskaber.

Et udpluk af bibliotekets daglige opgaver giver et indblik i de mangeartede opgaver:

Formidling i biblioteker og bogbusset:
• udvælgelse, accession, katalogisering af nye materialer - med tilsvarende kassation af gamle materialer

• velkommen til nye lånere — registrering, indmeldelse og intro til biblioteket
• modtagelse af og kontinuerlig support til danskkursister
• personlig formidling og vejledning — f.eks. intro til nye materialer og hjemmesider
• biblioteksorienteringer og rundvisninger
• formidling — og hjælp til søgning på/i diverse hjemmesider og databaser
• digital markedsføring i nyhedsbreve, på facebook mv.
• udstillinger med tilknyttede aktiviteter
• præsentation af biblioteks tilbud på f.eks. forældremøder, distrikts mø der, kirkehøj skoledage samt en række
on demand ønsker — f.eks. bagsædehistorier, booktalk, igangsættelse aflæsekrcdse m.m.
• servicering af læsekredse
• borgerservice

• b)rvandringer med historisk oplæg
Artangementer:
• foredrag, Litteraturfesdval i samarbejde med Nordisk Informationskontor, udstillinger,

• årsdds fester, ABC-café for l. klasser, film for børn, læsekredse, hjælp til IT, formidlede fllmforevisninger,
lytte-salon, book-talks, udstiUingsprojekter, konkurrencer og lege. Alle aktiviteter arrangeres så vidt muligt i
samarbejdsrelationer.
• markedsføring omkring arrangementsvirksomheden — f.eks. program, plakater, flyer hjemmeside, facebook,
pressemateriale m.m.

Udstillinger:
• 5-6 udstillinger årligt i samarbejde med Sydslesvigs danske Kunstforening og Nordisk Informationskontor.
• udstillinger i udlånet - f.eks. om historiske emner, temaer og inspiration til læsning, fotoudstillinger,

udstillinger for børn, udstillinger af udvalgte kunstnere eller projekter.
• grads udlån af salene til aktiviteter arrangeret af danske organisationer inden for mindretallet.

4.2. Tilgængelighed og forudsætninger
Biblioteket i Flensborg har åbent 55 timer/uge (51 uger).
Biblioteket i Slesvig har åbent 26 dmer/uge (45 uger) + 3 timer/uge (vinterhalvår)
Biblioteket i Husum har åbent 18 timer/uge (45 uger) + 3 timer/uge (vinterhalvår)
Fællesbiblioteket i Egernførde har åbnet 8 timer/uge (40 uger).
Bogbusserne har samlet åbent i 64 timer/uger (40 uger).

Biblioteket skal gennem deltagelse i det aknindelige lånesamarbejde søge at skaffe brugerne det materiale, som
biblioteket ikke selv råder over (dansk og tysk lånesamarbejde).
Biblioteket samarbejder med Dansk Skoleforenings skolebiblioteker.
Lån af materialer fra biblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren.
Biblioteket kan opkræve et gebyr for overskridelse aflånedden.

4.3. Særlige indsatsområder
Det følgende præsenterer fem særlige indsatsområder, som vil have særligt fokus i vores generelle

udvikUngs aktiviteter i 2016 og frem.

Styrke relationer til brugerne
Der skal fortsat være fokus på DCB's særlige rolle i Sydslesvig. Biblioteket vil i større omfang inddrage brugere i
form af feedback, evalueringer, brugerundersøgelser mv. til at udvikle vores aktiviteter og dlbud. Der arbejdes
fortsat med overvejelser om et brugerråd, men det kan også have form af stikprøveinterviews og andet, der kan
kvalificere vores udbud.

Brugere kan gerne bidrage på anden måde: samarbejde med frivillige skal undersøges nærmere baseret på
erfaringer hermed i Danmark og ses som et bidrag til biblioteket. Frivillige kunne f.eks. besøge ældre, der ellers
ikke kommer på biblioteket, og medbringe bøger, ddsskrifter mv., og have noget at tale om allerede på den
baggrund. Det kan også være unge, der f.eks. lærer ældre om IT, og som får aktiviteten kcediteret på deres CV
som belønning for deres indsats. AUe frivHlige vil være koordineret af personale, f.eks. bibliotekar.

Fokus på sprog, leg og læring
I samspil med folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner er én af bibliotekets vigtigste opgaver at bidrage til
at skabe myndige og demokratiske borgere. Alle skal tilbydes fri og Uge adgang til læring. For børn gælder
naturUgvis også Leg & Læring — at bruge og tilbyde kreativitet, udvikle kreative kompetencer mv.
Biblioteket skal motivere di livslang læring og til vedligeholdelse af et velfungerende demokcadsk samfund. Børn
og unge skal stimuleres til at kunne tage en uddannelse. Biblioteket skal overfor folkeskolen og
ungdomsuddannelserne vise folkebibliotekernes st)'rke og muligheder for at understøtte institutionernes

læringsmål, med særlig fokus på folkeskolereformen i den form, den implementeres i Sydslesvig. En særlig
hjørnesten er understøttelse af tilegnelse og fortsat udvikling af det danske sprog hos børn og voksne i
Sydslesvig, såvel hos de med stærke rødder i dansk kultur som hos de, for hvem dansk sprog og kultur er et

nyere tilvalg. Samddig skal læring også tilbydes i form af den digitale dannelse — hvordan de digitale
kompetencer styrkes hos borgere i alle aldre.

DCB som mødested, som kulturhus og som studiested
Biblioteket skal fortsat arbejde med biblioteksrummet/bogbusser, som det sted hvor brugerne mødes og både
får gode og uventede oplevelser. Bibliotekets lokaler er borgernes rum, stedet hvor man henter viden og hvor
man har udviklende demokradske diskussioner og stedet hvor mennesker mødes. Bibliotekerne er
lokalsamfundets mødested, der genererer liv og udvikling.

Det åbne bibliotek vinder frem i Danmark og kan tiltrække yderligere brugere. Derfor bør det også undersøges
og overvejes, hvordan Dansk Centralbibliotek evt. kan tilbyde åbaingstimer uden bemanding (eller med
minimum bemanding) i en tysk kontekst. Der afrapporteres herom til Sydslesvigudvalget i løbet af 2016, således
at evt. ændringer kan indføres i resultataftale for 2017 og frem.

De bygninger, som Dansk Centralbibliotek har fået stillet til rådighed, rummer muUghed for yderligere
kulturtilbud. Det skal derfor undersøges, hvilke kulturaktiviteter dette kan være med inspiration fra danske
biblioteker og kulturhuse. Som et kulturhus skal Dansk Centralbibliotek fortsat stille lokaler til rådighed for
udstillinger, herunder også udvikle udsdllingstilbud, som kan kombinere både sprog, læring, oplevelser mv., gerne
i mere formaliseret samarbejde med f.eks. SdK, Nordisk Informationskontor og øvrige interessenter. Visuelt

materiale fra DSS og FA benyttes aktivt af biblioteket som blikfang.
Der arbejdes også videre med at udvikle Den Slesvigske Samling til et forskningsbibliotek. Dette indebærer bl.a.
øget samarbejde med andre forskningsinstitutioner, rammer for forskning i samlingen (herunder fx
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forskningsegnede læsepladser), at afdelingen selv bedriver forskning, at materialeindkøb målrettes til forskere, at
der tilbydes stipendier til studerende og forskere og at samarbejdet med slægts- og lokalforskere st)rrkes. I
forbindelse med udbud af forsknings egnende læsepladser vU der Ugeledes være mulighed for fagUg sparring med
de ansatte i Forskningsafdelingen og Den Slesvigske Samling.

Dialog og oplysning
DCB vil give plads til dialog, debat og demokrati. Mødestedet kan også bruges i relation til demokratiske
processer: som møderum for foreninger og grupper, som venue for polidske debatarrangementer, hvor

biblioteket facUiterer meningsudveksling og meninger i det hele taget. I den forbindelse skal biblioteket også
oplyse om dansk polidk og samfund generelt og ikke alene omkring forhold i Sydslesvig.
Med afsæt i regeringens "Fælles minis tererklæring om vækst og erhverysudvikling i det dansk-tyske grænseland"

vil Biblioteket understøtte de forskellige inidativer hvor det er relevant i forhold til bibliotekets aktiviteter og
tilbud. DCB tilbyder d.d. borgerhjælp med informationer om f.eks. nem-ID, borger.dk osv.j men også hjælp til
brug af computer osv. Borgerservice kan også rumme hjælp til nye danskere i det sydslesvigske samfund, som af

forskellige grunde bosætter sig i Sydslesvig, i samarbejde med eksisterende tilbud i Regionskontoiet for
grænsependlere. Baseret på gode erfaringer fra projekt OBS skal biblioteket oplyse om Sydslesvig over for
danske biblioteker og andre relevante parter, og i det hele taget være en af de foretrukne dansksprogede

informadonskilder om Sydslesvig.

Tilbyde mere for flere
I takt med Dansk Skoleforening etablerer flere vuggestuer mv., vil bibliotekets tilbud understøtte dette samt også

de forældre, der sender børn i vuggestue. Biblioteket er også for mænd — og DCB vil afprøve forskellige tilbud,
der kan have interesse for de borgere, der ikke er de hyppigste brugere af biblioteket. Det kan være temaer om
mænds sundhed, dansk madkultur, og lign., der kan åbne relationer til denne del af borgere i Sydslesvig.
Biblioteket har en række funktioner for ældre - også som et sted, hvor man kan mødes, hvis man er blevet alene,

dette kan biblioteket tilbyde på mange måder og samddig støtte de ældre i at forbedre deres egen omsorg og
mestrmgsevne.

I det følgende afsnit har vi valgt at konkretisere nogle af disse udviklingsopgaver og ønsker. De præsenteres i
følgende skema med fokus på at de skal supplere — og kvalificere — vores løbende driftsopgaver, som udgør
kernen i vores mangfoldige aktiviteter. Det er udgangspunktet, at ca. 20 % af vores ressourcer vil vi dedikere til

udviklingsopgaver og aktiviteter, mens 80 % af ressourcerne går til den løbende drift. Endvidere er det
naturligvis under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i vilkårene.
I anerkendelse af, at mange af opgaverne kan betyde revurdering af indsatsområder fremover, er der kun i
begrænset omfang skrevet nærmere om opgaver i 2017 og 2018. Dette er også i bedre overensstemmelse med

bevillingsvilkårene.

Afsnit 4.4: Nærmere om Bibliotekets udviklingsopgaver 2016
Opgaver

Resultatkrav

Resultatmål

Vaegt

Bemærk-

i%

mng

20

St}rrke relationer di
brugerne

2016

Optimering og justering af

Gennemførelse i 2016

5

indretningen af
"Informationen"/ vores
veUsomstomiåde

2017
2018
2016

Anvendelse
Evaluering
Inddragelse af brugere,

Der gennemføres feedback

5

11

evaluering mv.

processer/
brugerundersøgelser som

afrapporteies til bestyrelse

2017

Der arbejdes med
konsekvenserne heraf

2018
2016

Do
Evt. interesse for frhdUigt

Det undersøges, om der er

arbejde

interesse for at engagere sig

5

frivilligt.

2017

Evt. etablering af sådanne

tilbud

2016

Godt værtskab fra starten

Velkommen til nye brugere

5

med intro og velkomstpakke
udarbejdes og
implementeres 1.4.2016

20

Fokus på sprog, leg

og læring

2016

Biblioteket st)T;ker borgernes

Tilbud til aUe om kildekritik

digitale kompetencer

med 2 arrangementer samt

5

øget fokus på emnet i tilbud
til elever på gymnasier

2016

Øget fokus på biblioteket

Forlob omkring danskkurser

som et "lær dansk sted for

optimeres, iaU. afholdelse af

aUe aldre

workshops for lærere på

Øget tilgængelighed af

Udvidelse af antal tilbud

5

danskkurser

2016

5

læseklubber

2017
2018
2016

Anvendelse

Evaluering af tilbud
Øget anvendelse af tilbud i

Intro til e-reolen i bogbussen

e-reol

og til alle på relevante

5

danskhold

25

DCB som mødested

2016

Slesvigsk samling og

Der tilbydes

Foiskningsafd. samarbejder

forskningsegnede

om læsepladser

læsepladser fra sommeren

5

2016
2017
2018
2016

Anvendelse
Evaluering
Husum og Slesvig som

Videreudvikling af tilbud og

mødested

aktiviteter i Husum og

5

Slesvig i samarbejde med
lokale partnere

2016

Udvikling af udlån inkl.

Lyttestationer udbydes

sprogområde, herunder også

ultimo 2016

5

musiklyttestationer

2016

Biblioteket udvikles som

Bogbussen som modested

modested for alle aldre

for det danske mindretal

5

samt markere mødelokale

muligheder

2016

Markering af jubilæumsår -

Arrangementer, herunder

125 års dansk

invitationer til danske

bibUoteksvirksomhed i

biblioteker om at besøge

Sydslesvig

os/bruge os

5

12

15

Dialog og oplysning

2016

2016

Biblioteket som ramme om

Deltage i tilrettelæggelse af

folkelig dialog

sydslesvigsk folkemøde for

Vækst i grænselandet via

Information ril borgere, men

borgeiservice

også virksomheder qua

5

2016
5

infoaftener, konferencer (l
stk. minimum i 2016)

2017

Udvidelse af dette efter
behov

2016

Forprojekt - fleksibel

Vurdering af dette som

arrangemeatsbus

tilbud til det danske

5

mindretal medio 2016

20

Tilbyde
"mere for flere"

2016

5

Flere dlbud målrettet mod

Der afnkles

børn, herunder også

Børnemusikfestival i

aktiviteter, der understøtter

samarbejde med partnere i
efteråret 2016

vuggestuernes arbejde

2017

FUmklub for børn, koncept
udvikles og ivaerksættes

2016

5

Samarbejdsprojekter der

Aktiv deltagelse i

styrker børn

samarbejdspro ekterne
"Billedbogsmesse" og
forberedelse af
"Læsefestival"

2017

Læsefesdval gennemføres

2016

"Noget for ... mænd"

To tilbud som primært

5

målrettes mandlige brugere

2016

"Noget for ... ældre

Øget samarbejde med Dansk

5

Sundhedstjeneste om tilbud

di ældre

4.5. Forskningsafdelingens opgaver 2 016 - 2018
Som beskrevet ovenfor vil Forskningsafdelingen og Den Slesvigske Samling i årene fremover indgå et tættere
samarbejde. Det gælder særligt i forhold til forskning i og formidling af emner
relateret til det danske mindretal i Sydslesvig og Slesvigsk historie generelt.

~AI~

Vægt i

Opgaver

Resultatkrav

Resultatmål

Forskningsprojekt l

Dokumentarfilrn om Karl Otto Meyer,

Igangsætning.

5

Grundforskning

15

pet.

2016

der arbejdes med denne i 2016 med
henbUk på premiere 2017.

2016

Forskningsprojekt 2

Nyt ph.d.-projekt med forventet start

1/8 eUer 1/9-2015

2017
2018
2016

do
Fotsknings-ptojekt 3

Grundforskning

do

Grundforskning

Biografi om Karl-Otto Meyer.

Udarbejdelse af bog-

15

manuskript

2017

Fortsættelse af forskning samt

Publicering af biografi om

igangsætning af biografi om Cécil von

Karl Otto Meyer

13

Renthe-Fink

2018

Fortsættelse af forskning

Publicering af biografi om
Cécil von Renthe-Fink

2016

Grundforskning

15

af forskningsprojektet 1/9 2014
Do
Opfølgning på indgåede

Løbende indsamling og

10

afleveringsaftaler og modtagelse af

registrering. Løbende

spontane afleveringer

apurføring på hjemmesiden.

do
do

Do
Do

Scanning afbiUedsamUngen og

l.000 stk. ultimo året

Arbejdstitel: "Danskhedens kår og

Forskningsptojekt 4

udvikling i de sydslesvigske
landdistrikter 1920-1945". Endelig start

2017
2016

2017
2018
2016

Arkivopgave l

Atkivopgave 2

10

offentliggørelse af billedmateriale

2017
2018
2016
2017
2018
2016

do
Atkivopgave 3

do

Indgåelse af aftaler om aflevering af e-

Første aftaler indgået ultimo

arkiver samt indsamting af e-arkiver

2016

do

Do
Do

do

Formidling l

Do

do

do

Mindst 6 videnskabelige og

10

10

folkeUge foredrag afholdes, l
fagUgt seminar samt opstilling
af 1-2 udstillinger sammen
med DSS og Karl Fischer.

2017
2018
2016

do

Formidling 2

do

do

do

Digitalisering af arkivaUer i forbindelse

Udarbejdelse af kriterier for

med sydslesvighistorie.dk

digitalisering af arkivaUer.

10

UdvikUng af koncepter for
udarbejdelse af undervisningsmateriale.

2017

do

2018
2016
2017

do

do

Sommerskole

Afholdelse af sommerskole

do

do

Digitalisering af arkivaUer og
udvikling af uv-materiale

Undervisning l

10

4.6. Øvrige forpligtelser
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. er en tysk juridisk enhed, indført i Amtsretten Flensburg den 21.
februar 1997 med ni. VR 1572 (Vereinsregister). Biblioteket får ud over tilskud fra Danmark også tilskud fra
landet Slesvig-Holsten, kredsene Nordfrisland og Rendsborg-Egernførde, kreds frie byer Flensborg og Kiel samt
ca. 80 kommuner i landsdelen Slesvig. Som følge af tilskuddet fra tysk side og placeringen i Tyskland skal de til
bevillingerne knyttede betingelser fra tysk side ligeledes tilgodeses fx "Jahresabschlufi", "Venvendungsnachweis",
"Steuerbilan2" og andre krav til regnskabsmæssig a&apportering m.v..

Således skal der tages hensyn til såvel regler, love, vejledninger tilknyttet de tyske bevillinger, tysk lovgivning
generelt fx i forhold vedrørende skat, moms, pensionsforsikringer m.v. som til danske regler på tilsvarende

området, hvilket kræver, at biblioteket har dybtgående viden på samtlige områder for at kunne opfylde samtlige
krav. "Foreningens regnskabsudarbejdelse og administration er underlagt et betydeligt antal love og forskrifter,
der omfatter såvel danske- som tyske regler om forraltning, budget- og beviUingsregler, skatteret, momsret,
ansættelsesret, bogføringsregler samt regnskabsregler. Et sådant omfattende sæt regler stiller betydelige krav til
kompetencer og ressourcer" (citat fra Revisionsprotokollat af 27. marts 2012). Grundlæggende hviler Dansk

Centralbibliotek for Sydslesvig og Forskningsafdelingen på danske forudsætninger, hvor det er muligt.
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5. Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse
S. l. Bevilling
Sydslesvigudvalget yder i 2016 til Dansk Centralbibliotek et grundtilskud på i Sydslesvigudvalget på

3.741.183 €

fordelt med 3.703.046 € til biblioteksviiksomhed hhv. 38.137 € til forsknings- og arkiwirksomheden.

5.2. Udbetaling
Tilskuddet til Dansk Centralbibliotek afholdes af § 20.84.01. Tilskud til Danske Kulturelle Anliggender i
Sydslesvig. Dansk Centralbibliotek modtager tilskuddet i 12 Uge store månedlige rater, der udbetales forud.

5.3. Ikrafttrædelse
Aftalen træder i kraft den l. januar 2016 og løber indtil den 31. december 2016, hvor aftalen ophører med
mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf.

Sydslesviglovens § 21 har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Forskningsafdelingen pligt til at indberette
opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet,
til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeren.
Overordnet gælder det endvidere, at de opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvigs virke og er således ikke alene baseret på det af Sydslesvigudvalget besluttede
driftstilskud. Som følge deraf vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse på graden af
målopfyldelse.

5.4. Resultatvurdering og opfølgning
Årlig vurdering af resultatkrav og -mål
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig skal for 2016 til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet udarbejde
og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om
tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse senest l. juni 2017. Sammen med årsregnskab og
revisionsprotokollat indsendes ledelsens stillingtagen. Ledelsens stillingtagen skal være underskrevet af ledelsen.

Af ledelsens stillingtagen skal det fremgå, hvordan ledelsen forholder sig til revisors evt. anbefalinger og kritiske
bemærkninger i revisionsprotokollatet for det pågældende år.
UndeNnsningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med
en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens

§ 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt mode mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig og Forskningsafdelingen. Drøftelse tager særlig sigte på vurderingen af opfyldelsen af resultatkrav,
hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering.
Halvårlig status
Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Dansk Centralbibliotek derudover aflevere en halvårsstatus, som skal
være Sydslesvigudvalget i hænde senest den 15. juli 2016. Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig
afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt.
Bekræftelse af igangværende aktivitet
Endvidere skal Dansk Centralbibliotek senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets
sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i aftalen indeholdte
mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens § 12 stk. 7.

5.5. Genforhandling
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Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten er indgået,
når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf.
Sydslesviglovens bestemmelser herom.

5.6. Regnskab og revision
•t og revisionsprotokollat skal være forsynet med BibUoteksbestyrelsens og Tilsynsrådets originale

underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning
af oplysninger fra foreninger og organisationer m.m., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget nr. 1594 af den
16. december 2015.

5.7. Misligholdelse/opfølgning
Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydsleviglovens § 20 stk. 2.

5.8. Opsigelse
Opsigelse i forbindelse med misUgholdes af kontrakten kan ske med henvisning til § 20 i Sydslesvigloven.

Flensborg, den 14. januar 2016

A
"^ /^ V71A^ ^(^,
Kim Andersen Chris dan Jurgens en
Formand fo^ Sydslesvigudvalget / Formand for BibUo^ksbe^relsen
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Bilag l. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for Dansk Centcalbibliotek for Sydslesvig e. V. aflægges i overensstemmelse med
Bekendtgørelse nr. 1594 af 16. december 2015 om regnskab for revision af og indhentning af oplysning
fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Aktiver indregnes i balancen, når
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eUer afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Foreningen har ved indførelse af ovennævnte regnskabsbekendtgørelse foretaget en opgørelse af
foreningens åbningsbalance pr l. januar 2003. Henset til at foreningen har eksisteret i en længere
årrække er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, hvilket kan have
indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Foreningens indtægter består hovedsageligt at tilskud fra Underpisningsministeriet i Danmark samt
offentlige tilskud fra Tyskland. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår som de
vedrører. I det omfang de modtages som øremærket kapitalrilskud, føres denne indtægt direkte på
foreningens egenkapital.
Kontante tilskud der modtages i regnskabsåret, men som fra tilsagnsgiver vedr. fremtidige regnskabsår
periodeafgrænses som en gælds forpligtelse under passiver og indregnes som en indtægt i det fremtidige
regnskabsår.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer og gæld samt realiserede og urealiserede transaktioner i fremmed
valuta.

Skat
Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligdg.
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Balancen
Anlægsaktiver
Materielle anlægs aktiver
Udlånsmaterialer, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
samt omkostninger til Margøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i
brug. Afskrivning på disse aktiver påbegyndes, når aktiverne er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af foryentet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet
brugstid. Afskrivning beregnes Uneært over den fon^entede brugstid, der udgør:
Udlånsmaterialer
Inventar

4 år
4 år

IT-udstyr

3 år

Biler og busser

4 -10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse eUer udrangermg af materielle anlægsakdver opgøres som forskeUen
meUem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet og indregnes i
resultatopgørelsen under afskrivninger.
Den regnskabsmæssige værdi vurderes på balancedagen for at afgøre, om der er indikation af
værdiforringelse. Hvis det er tilfældet, foretages nedskrivning, der udgiftsføres i resultatopgørelsen med
det samme.

Udlånsmaterialer
Udlånsmaterialer er defineret som DCB's beholdning af bøger, lydbøger, musik CD'er, spil mv. til brug for
udlån.

Inventar og IT-udstyt
Inventar og IT-udstyr er defineret som DCB's kontoradministrative IT-udstyr og inventar, der er
anskaffet til brug for DCB's fremtidige opgavevaretagelse vedrørende produktion af varer, udførelse af
tjenesteydelser eUer til administrative formål.
Inventar og IT-udstyr omfatter aktiver, som har en selvstændig kostpris på over 6.500 €.
AUe efterfølgende udgifter afholdt på inventar og IT-udstyr udgiftsføres, medmindre de afholdte
udgifter er en forbedring, der forøger hovedaktivets funktionaUtet væsentligt og denne er vedvarende.

Biler og busser
Biler og busser omfatter DCB's personbiler stiUet til rådighed for personale samt bogbusser.
Biler afskrives over 4 år.
Busser afskrives over l O år.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnes til dagsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Kontante tilskud der modtages i regnskabsåret, men som fra tilsagnsgiver vedr. fremtidige regnskabsår
periodeafgrænses som en gældsforpligtelse under passiver.

Likvider
Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt ul nominel værdi.

Pensions forpligtels er
Under hensættelser er der indregnet den aktuatmæssige beregnede forpligtelse til at yde medarbejdere
pension, i det omfang denne pensionsforpligtelse ikke er afdækket af tredjepart.

Gæld
Gælds forpligtelser, herunder forpligtelser overfor medarbejdere og kreditorer, er indregnet og målt til
nominel værdi.
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