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NYT FRA NÆVNSSEKRETARIATET DECEMBER 2012
Folkeuniversitetsnævnet.
Folkeuniversitetsnævnet afholdt fredag den 23. november årets og periodens sidste ordinære
møde. Referat fra nævnsmødet findes på hjemmesiden. Nævnet drøftede bl.a. problemstillingen omkring forskere, der er dømt for videnskabelig uredelighed.
På den baggrund blev følgende vedtaget: ”Hvis en afdeling eller en komité vil benytte en forsker, der er dømt for videnskabelig uredelighed, skal nævnets godkendelsesudvalg konsulteres
med henblik på en forhåndsgodkendelse af den pågældende forsker”.
Nævnet tog på mødet afsked med de 5 medlemmer, der har siddet i 2 perioder, altså 6 år, og
derfor ikke kan genbeskikkes. Formanden Ingolf Christensen bragte en varm tak til alle de 5
afgående medlemmer for deres store og konstruktive arbejde for folkeuniversitet. Også herfra
skal der lyde en stor tak for godt samarbejde til Anne-Marie Eggert Olsen, Flemming Nielsen,
Jesper Carlsen, Poul Erik Kandrup og Lars Petersen.
Det nye nævn.
De nye nævn er endnu ikke beskikket af kulturministeren og vil først blive det med virkning fra
pr. 1. marts 2013.
De fleste navne er dog allerede forhandlet på plads, men altså ikke officielt beskikkede. Afdelingerne har udpeget deres repræsentanter, og det er glædeligt, at repræsentanter for henholdsvis de regionale komitéer og for komitéstyrelsens komitéer
har forhandlet sig frem til en aftale om udpegning af de 5 nye komitérepræsentanter.
Aftalen betyder, at 2 repræsentanter udpeges af de regionale komitéer og 2 af komitéstyrelsens komitéer. Den 5. komitérepræsentant indstilles i fællesskab af parterne. Det vil således heller ikke denne gang være nødvendigt med skriftlig afstemning blandt komitéerne.
Nævnssekretariatet udsender meddelelse om medlemmerne af det nye nævn 2013-2016, når
alle navne er på plads.
Ny chef for folkeoplysningen.
Som det er fremgået af medierne har kulturminister Uffe Elbek valgt at trække sig og overlade
posten til den radikale veteran Marianne Jelved. Hun interesserer sig levende for folkeoplysningen og har det seneste år således været formand for tænketanken ”Kredsen”, som har
udgangspunkt i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Kredsen har debatteret og analyseret folkeoplysningens samfundsmæssige og politiske betydning. Ud over Marianne Jelved har deltagerne
været folkeoplysere, universitetsforskere, politikere, debattører og andre ildsjæle, hvis hjerte
(og hjerne) brænder for folkeoplysningen. Ministeren vil utvivlsomt gøre brug af erfaringerne
fra Kredsen i sit kommende arbejde.
Nævnssekretariatet ønsker alle i afdelingerne og komitéerne en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
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