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NYT FRA NÆVNSSEKRETARIATET OKTOBER 2012
Retningslinjer for underviseres transport
Folkeuniversitetsnævnet har gennem længere tid drøftet de senere års stigende rejseomkostninger,
som har stor betydning for Folkeuniversitetets samlede forbrug af driftstilskud. Folkeuniversitetsnævnet har derfor på sit møde den 28. september vedtaget Retningslinjer for underviseres transport
i forbindelse med Folkeuniversitetsvirksomhed.
Som hovedregel skal underviserne anvende offentlige transportmidler, og der tilbydes frem over
transport på 1. klasse. I særlige tilfælde - f.eks. hvis der medbringes tungt undervisningsmateriale eller hvis de lokale transportmuligheder er mangelfulde - eller hvis afstand mellem undervisers bopæl
og undervisningssted er under 100 km kan der bevilges transport i egen bil, og kørslen godtgøres
efter statens høje kilometersats. Retningslinjerne kan ses i deres helhed på Folkeuniversitetets hjemmeside www.folkeuniversitetet.dk (Nævnssekretariatets og komitéernes sider).
Arbejdet i udvalgene
Det Internationale Udvalg, der blev nedsat i foråret, afholder den 1. november sit første møde.
Medlemmer er Ingolf Christensen (formand), Søren Eigaard (sekretær), Jørgen Elklit (FUN), Trine
Tybjerg Holm (Syddanmark), Bente Hagelund (Hovedstaden), Sten Tiedemann (Midtjylland) Flemming Nielsen (Nordjylland) og Poul Erik Kandrup (Komitéstyrelsen).
IT-Udvalget, bestående af Ingolf Christensen, Flemming Nielsen, Peter Staugaard, Kristian Møller
Andersen og Søren Eigaard afholder møde den 14. november, hvor videreudviklingen af den fælles
hjemmeside vil være hovedpunkt på dagsordenen.
Nye komitéer
Vi byder velkommen til den nye komité i Roskilde, der startede den 26. september med et succesrigt
arrangement med kunstneren Bjørn Nørgaard. Arrangementet trak ca. 130 deltagere og lover godt
for den fremtidige aktivitet i byen,.
Også velkommen til de nye komitéer i Vesthimmerland, Ringsted og på Nordfalster, hvor der efter
flere års tavshed atter er FU-aktivitet.
Til gengæld har vi desværre måtte sige farvel til komitéen i Ikast. Vi takker folkene bag komitéen for
deres mangeårige arbejde for Folkeuniversitetet.
Beskikkelse af Folkeuniversitetsnævnet
Det nuværende nævns beskikkelsesperiode udløber den 28. februar 2013. Det er således ved at være
tiden til udpegning af nye medlemmer.
Nævnsformanden Ingolf Christensen blev allerede i år beskikket af kulturministeren frem til 2015,
mens nybeskikkelse af de 12 menige nævnsmedlemmer finder sted pr. 1. marts 2013, gældende til
udgangen af februar 2016.
Både afdelinger og komitéer skal dermed i gang med at finde nye repræsentanter til nævnet. Følgende nævnsmedlemmer har siddet i 2 perioder og kan derfor ikke genbeskikkes: Fra afdelingerne
Flemming Nielsen, Aalborg og Jesper Carlsen, Odense. Fra komitéerne Lars Petersen, Rødding og
Poul Erik Kandrup, Helsingør. Anne-Marie Eggert Olsen, udpeget af Det Frie Forskningsråd, har
ligeledes siddet i 2 perioder og kan heller ikke genbeskikkes.
Yderligere informationer om enhedernes udpegning af kandidater og valg af repræsentanter følger i
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årets sidste Nyhedsbrev, som udsendes november/december.
Folkeuniversitetsnævnet afholder årets og periodens sidste møde den 23. november 2012. Mødet
finder sted i Odense.
For yderligere orientering om Folkeuniversitetsnævnets arbejde og folkeuniversitetsarbejdet i øvrigt:
Se beslutningsreferat fra nævnets septembermøde samt andre nyheder på Folkeuniversitetets hjemmeside www.folkeuniversitetet.dk

Søren Eigaard
Folkeuniversitetets Nævnssekretariat

FOLKEUNIVERSITETET I DANMARK

SYDDANSK UNIVERSITET . CAMPUSVEJ 55 . 5230 ODENSE M . TLF 6550 2727 . MAIL SEI@FU.DK

V

