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NYT FRA FOLKEUNIVERSITETETS NÆVNSSEKRETARIAT AUGUST 2015
Regionsmøder i efteråret 2015
Den nye formand for Folkeuniversitetsnævnet Troels Borring vil gerne møde de mange ildsjæle,
der gør Folkeuniversitetet til en landsdækkende succes. Og han vil gerne vide, hvad der rører
sig ude omkring i komitéerne og afdelingerne.
Derfor afholdes der 3 møder i løbet i efteråret: Den 1. oktober kl. 19.30 på biblioteket i Roskilde, den 5. oktober kl. 19.30 på SDU i Kolding og den 21. oktober kl. 19.30 på Region Midtjylland i Viborg. Vi har valgt 3 byer, der ligger centralt i forhold til aktiviteten både øst og vest
for Store Bælt. På mødet vil formand og rektor præsentere den strategi, som nævnet vedtog
tidligere på året ligesom der vil blive fokuseret på det fremadrettede og fælles arbejde i Folkeuniversitetsnævnet. Der vil være rig mulighed for debat alle 3 aftener.
Nærmere oplysninger om møderne findes i den invitation, der snarest fremsendes til alle.
Mulighed for ændring af komitéers tilknytningsforhold
Alle komitéer er tilknyttet en region eller komitéstyrelsen for en periode af to kalenderår. Det
hedder i Bekendtgørelsens § 3, stk. 2, at ”en komité, der ønsker at ændre sin tilknytning, skal
i det 2. kalenderår efter en frist fastsat af Nævnet underrette Nævnet om den tilknytning, den
ønsker fra det efterfølgende kalenderår”. Der åbnes altså mulighed for, at komitéer pr. 1. januar 2016 kan ændre sit tilknytningsforhold.
Meddelelse om ændring af tilknytningsforhold skal meddeles Nævnssekretariatet senest lørdag
den 31. oktober og skal sendes pr. mail til adressen sei@fu.dk. Komitéer, der ikke ønsker at
ændre det eksisterende tilknytningsforhold, skal intet foretage sig.
Folkeuniversitetsnævnets møde den 17. september
På det kommende nævnsmøde, der afholdes i Thisted, skal nævnet bl.a. godkende halvårsregnskaberne fra enhederne og ligeledes godkende undervisningen i både afdelinger og komitéer. Derudover skal nævnet tage stilling til en endelig vedtagelse af retningslinjerne for undervisernes transport.
Som det sikkert er de fleste bekendt, har en revision af retningslinjerne været diskuteret længe i både nævnet og enhederne, bl.a. fordi Kulturstyrelsen har indskærpet, at brug af den høje
km-sats kun må finde sted i særlige tilfælde. Indtil videre gælder de eksisterende retningslinjer, men nævnet har anmodet enhederne om allerede nu at se kritisk på udbetaling af den høje
sats. I hører snarest nærmere om sagens gang.
Folkemødet på Bornholm
Folkeuniversitetet deltog for tredje gang i Folkemødet på Bornholm. Antallet af FU-arrangementer var større end de foregående år, og de tiltrak også flere deltagere end tidligere. Med
base på biblioteket i Allinge er vores placering fordelagtig i forhold til de mange mennesker,
der hver dag under mødet passerer forbi den smukke bygning på klippetoppen.
Alle enheder bidrog til og deltog i de mange arrangementer, og der var således tale om en fælles profilering af FOLKEUNIVERSITETET I DANMARK. Takket være god hjælp fra bibliotekschef
Jon Madsen (der også er leder af komitéen på Bornholm) var de praktiske rammer for Folkeuniversitetets deltagelse optimale.
Susanne Willum stopper
Efter præcis 30 år som bogholder for landsvirksomhedens sekretariat – først kaldet landssekretariatet, nu nævnssekretariatet – stopper Susanne Willum med udgangen af august for at
gå på efterløn. Vi takker Susanne for en meget stor og uegennyttig indsats for Folkeuniver-
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sitetet gennem de mange år og kommer til at savne den know how og den store rutine og rummelighed, som Susanne altid har bidraget med. Det skal tilføjes, at Susanne dog ikke helt kan
slippe Folkeuniversitetets særegne gange og mange ildsjæle – hun fortsætter (på nedsat tid) som
bogholder for FU-Odense/Syddanmark. Dorthe Frese Olsen, som i mange år har været bogholder i
FU-Nordjylland (hvilket hun fortsætter med), overtager den vigtige post som bogholder på nævnssekretariatet. Tak til Susanne - velkommen til Dorthe.
Ny sekretariatsleder i Odense
Hanne Lundgren Nielsen stoppede i maj som sekretariatsleder for FU-Odense/Syddanmark for at
blive festivalchef i FU-Aarhus. Hun er erstattet af Katrine Maruri Zorzabalbere, der dermed vender
tilbage til FU-Odense, hvor hun i 2007-08 var barselsvikar for den daværende sekretariatsleder
Trine Tybjerg Holm. Vi er glade for at have Katrine tilbage i folkeuniversitetsregi.
God arbejdslyst til alle – vi ses i løbet af efteråret.

Søren Eigaard
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