Referat fra Folkeuniversitetsnævnets møde den 20. – 21. april 2016
Mødet fandt sted på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Deltagere: Troels Borring (fmd), Marianne Horsdal, Tem Frank Andersen, Dagmar Warming, Kristjar Skajaa,
Lars Ebbensgaard, Lene Graarup, Birgit Sørensen, Ole Have Jørgensen (fra den 20.4. kl. 19), Søren Eigaard
Afbud: Tonny Brems Knudsen, Frank Birkebæk, Anja Andersen, Johs Nørregaard Frandsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra det ekstraordinære nævnsmøde den 11. februar
Godkendelse af enhedernes årsregnskaber 2015
Godkendelse af landsregnskabet 2015
Reformationsjubilæet 2017
Orientering om Kulturministeriets skærpede tilsyn med Folkeuniversitetet
Drøftelse af Folkeuniversitetets strategi, værdier og fremtidige struktur
Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Formanden bød velkommen til det første nævnsmøde i perioden
2016-2019. En præsentationsrunde fulgte, hvor de tilstedeværende medlemmer præsenterede sig.
Nævnets forretningsorden blev gennemgået.
2. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære nævnsmøde den 11. februar.
Referatet blev godkendt. Nævnet besluttede at fastholde den hidtidige praksis med, at dets
beslutninger efter hvert punkt læses op af rektor til godkendelse. Efterfølgende udsendes det
færdige referat senest 14 dage efter nævnsmødet til endelig godkendelse.

3. Godkendelse af enhedernes årsregnskaber 2015.
Nævnet godkendte enhedernes årsregnskaber 2015, men udtrykte bekymring over økonomien i
afdelingen i Odense. Formand og rektor beder om et møde med bestyrelsen for Odense-afdelingen
for at drøfte fremtiden i afdelingen, herunder vægtningen mellem afdeling og de mange tilknyttede
komitéer.
Nævnet ønsker en afdækning af det frivillige element i Folkeuniversitetets samlede aktiviteter
(både afdelinger og komitéer)

4. Godkendelse af landsregnskabet 2015
Nævnet godkendte landsregnskabet 2015, men der var ikke tilfredshed med årets samlede resultat
med store underskud i Hovedstadsregionen, Syddanmark og Midtjylland. Nævnets egen økonomi
med årlige underskud gav også anledning til bekymring.
Forholdet mellem det administrative og aktivitetsmæssige niveau i enhederne bør være
ligeværdigt. Administrationsudgifterne bør frem over deles op i flere poster end hidtil. Det blev
således fremhævet, at f.eks. udgifter til markedsføring bør markeres som en selvstændig post (og
ikke som nu føres under administrationsudgifter).
5. Reformationsjubilæet 2017.
Formandet orienterede om de planer, som FU-Aarhus har for de landsdækkende aktiviteter i
forbindelse med Reformationsjubilæet 2017. Nævnet støtter projektet helhjertet og opfordrer alle
afdelinger og komitéer til at indgå i projektet.
6. Orientering om Kulturministeriets skærpede tilsyn med Folkeuniversitetet.
Nævnet blev orienteret om konsekvensen af det skærpede tilsyn af formand og rektor.
Nævnet har tillid til, at det iværksatte arbejde fører til ophør af det skærpede tilsyn med udgangen
af juni.
Nævnet vil ligeledes arbejde med en ny struktur m.v., som Kulturministeriet også har lagt op til i de
udsendte notater.
Nævnet skal frem over arbejde intensivt på at styrke fortællingen om Folkeuniversitetet som en
udpræget succeshistorie, både internt og eksternt. I den forbindelse kan en oplysningskampagne
være påkrævet, og det skal forud for næste nævnsmøde i juni afdækkes, hvorledes en sådan
kampagne kan iværksættes.
7. Drøftelse af Folkeuniversitetets strategi, værdier og fremtidige struktur.
Nævnet drøftede nogle af de mulige modeller for en ny struktur. På baggrund af drøftelserne
arbejder formanden videre med et notat om strukturen, som skal danne grundlag for det videre
arbejde på nævnsmødet den 22. juni.
8. Eventuelt.
Næste nævnsmøde afholdes på kursuscentret Severin i Middelfart den 22. juni. Efterårets to møder
blev fastlagt til mandag den 19. september kl. 11.00 – 16.00 og torsdag den 1. december kl. 13.00 –
17.30 med efterfølgende spisning. Ledergruppen deltager i dette møde. Begge møder afholdes på
Severin i Middelfart.
Nævnet aftalte et 3-dagesseminar den 19.-20.-21. april 2017. Mødet afholdes i f.eks. Cambridge
eller Berlin, og der indregnes oplæg fra lokale folkeoplysere i mødet. Årets andet nævnsmøde
afholdes torsdag den 22. juni 2017.

