Referat fra Folkeuniversitetsnævnets møde den 8. april 2015
Mødet fandt sted på Severin i Middelfart fra kl. 11.00 – 16.00
Deltagere: Troels Borring (fmd), Marianne Horsdal, Jørgen Elklit, Inge Merete Kjeldgaard, Noe Munck, Tem
Frank Andersen, Johs Nørregaard Frandsen, Alice Feddersen, Brita Mosdal, Bente Kaspersen, Anders
Damm, Peter Staugaard, Søren Eigaard (rektor)
Afbud: Anja Andersen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af enhedernes årsregnskaber 2014
Godkendelse af regnskab 2014 for Folkeuniversitetet i Danmark
Drøftelse af enhedernes aktivitets- og deltagertal
Godkendelse af undervisning – afdelingernes programmer forår 2015, komitéernes aktivitet
efterår 2014
6. Nye retningslinjer for godtgørelse af underviseres rejseudgifter
7. Klage fra FU-København over Aarhus-afdelingens præsentation i programmer, publikationer m.v.
8. Eventuelt

Troels Borring bød velkommen til mødet og præsenterede sig selv og sin baggrund. Derefter fulgte en
præsentationsrunde. De følgende nævnsmøder afholdes således: Den 4. juni i Odense (alternativt Aarhus),
den 17. september i Thisted og den 27. november i Middelfart, hvor ledergruppen deltager.

1.Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af enhedernes årsregnskaber 2014
Repræsentanter for enhederne redegjorde for regnskaberne 2014. Regnskaberne blev godkendt. Nævnet
udtrykte bekymring over det konstante underskud i nævnets årsresultater, og der var enighed om, at et
beløb fra udviklingspuljen bør overføres til nævnets egenkapital. Fordelingen af udviklingspuljens midler
aftales i øvrigt snarest i nævnet.
Nævnet drøftede det omfattende problem med generationsskiftet, som navnlig komitéerne er ramt af.
Dette skal sammen med bl.a. afdelinger og komitéers forhold til kommunerne og etablering af
partnerskaber og samarbejde med andre organisationer og institutioner drøftes på årets sidste nævnsmøde
i november, hvor lederne inviteres til at deltage. Formand og rektor udarbejder et kommissorium til det
arbejde med ”ekspansion og udvikling”, som vil være temaet på dette fællesmøde.
3. Godkendelse af regnskab 2014 for Folkeuniversitetet i Danmark
Rektor redegjorde for landsresultatet 2014, der efterfølgende blev godkendt og underskrevet.

4. Drøftelse af enhedernes aktivitets- og deltagertal
På baggrund af det udsendte materiale drøftede nævnet aktiviteten, der havde været dalende gennem
flere år, og deltagertallet, der havde været stigende i samme periode.
Nævnet ønsker en tydeliggørelse af deltagertallene, således der sker en optælling af deltagere til ”kurser”,
”forelæsninger” og ”andre arrangementer”.
5. Godkendelse af undervisning – afdelingernes programmer forår 2015, komitéernes aktivitet efterår
2014
Aktiviteten i både afdelinger og komitéer blev godkendt.
6. Nye retningslinjer for godtgørelse af underviseres rejseudgifter
Rektor redegjorde for det meget langvarige forløb, hvorefter nævnet drøftede problemstillingen. På den
baggrund vedtog nævnet det fremlagte forslag til nye retningslinjer, dog med følgende tilføjelse til pkt. 2:
”Der kan i særlige tilfælde i både afdelinger og komitéer bevilges kørsel efter den høje sats”.
Retningslinjerne træder i kraft fra den 1. september 2015 for nye kontrakter.
7. Klage fra FU-København over Aarhus-afdelingens præsentation i programmer, publikationer m.v.
Den københavnske repræsentant var ikke til stede på mødet, men nævnet drøftede den københavnske
klage og henstiller til, at alle enheder i sit informations- og reklamemateriale (programmer, pjecer,
annoncer m.v.) tydeligt markerer sit tilhørsforhold.
Nævnet henstillede specifikt til Aarhus-afdelingen om i det program, som udsendes i hovedstadsregionen,
tydeligt at markere programmets tilknytningsforhold.
8.Eventuelt
Nævnet opfordrede til at FU-København deltager mere kontinuerligt i ledermøderne.

