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NYT FRA NÆVNSSEKRETARIATET DECEMBER 2013
Folkeuniversitetsnævnet
Folkeuniversitetsnævnet afholdt årets sidste møde den 29. november. Budgetterne for 2014
blev ved den lejlighed godkendt. Nævnet vil have undersøgt muligheden for, at komitéerne
gennem en skabelon kan få hjælp til at etablere og vedligeholde deres egne hjemmesider.
Nævnets første møde i 2014 finder sted i Flensburg den 21. marts.
Landsmøde 2013
Lørdag den 2. november afholdt Folkeuniversitetet landsmøde på konferencecentret Severin
i Middelfart. 42 deltagere var mødt, og der var en bred repræsentation fra såvel afdelinger
som fra komitéer, tilsluttet både de regionale enheder og Komitéstyrelsen. På baggrund af
formandsberetningen og oplæg fra FU-folk udspandt der sig en god og konstruktiv debat. Chefredaktør Troels Mylenberg gav et udefrakommende perspektiv på den samlede folkeoplysnings
betydning for samfundsudviklingen.
Komitéerne
Alle komitéer har haft mulighed for at skifte administrativt tilhørsforhold inden fristen udløb den31. oktober. I modsætning til for 2 år siden, hvor 5 komitéer valgte at skifte enhed, var der denne gang ingen bevægelse i komitélandskabet. Det må tolkes som tilfredshed med den enhed, som de enkelte komitéer har været tilknyttet de seneste 2 år.
Nye komitéer har set dagens lys i henholdsvis Slagelse og Gribskov. Det er meget positivt,
at der endelig er grøde i det sjællandske område, hvor Folkeuniversitetet længe har haft for
mange sorte pletter.
Fejringen af 200-året i 2014 for den norske grundlovs vedtagelse
Der vil i løbet af 2014 være mere end 40 landsdækkende arrangementer i afdelinger og komitéer over hele landet. Folkeuniversitetet i Aarhus er sekretariat for projektet og er ansvarlig for
projektets praktiske gennemførelse. De økonomiske midler stilles til rådighed af Folketingets
Præsidium.
Folkeuniversitetet på Folkemødet 2014
Folkeuniversitetsnævnet vedtog på sit novembermøde, at Folkeuniversitetet også i juni 2014
vil være repræsenteret ved Folkemødet i Allinge på Bornholm. Deltagelsen i årets folkemøde
var en afgjort succes, der trak mange folk til de i alt 21 arrangementer.
Nye ledere
Komitéstyrelsen har fra 1. november ansat Charlotte Linvald som ny leder af sekretariatet, og
afdelingen i Odense har ansat Hanne Lundgren Nielsen som sekretariatsleder med tiltræden
pr. 1. februar 2014. Begge har en baggrund som kunsthistorikere. Hanne Lundgren Nielsen har
siden 2010 været komitérepræsentant i Folkeuniversitetsnævnet.
ALLE I VORE AFDELINGER OG KOMITÉER TAKKES FOR ET GODT ARBEJDSÅR OG ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
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