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NYT FRA NÆVNSSEKRETARIATET MARTS 2013
Folkeuniversitetsnævnet 2013-2016
Kulturminister Marianne Jelved har beskikket det nye Folkeuniversitetsnævn, som består af
følgende medlemmer:
Formand: Ingolf Christensen (indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, beskikket frem til 1.
marts 2015)
Indstillet af Det Frie Forskningsråd:
Jørgen Elklit, Aarhus Universitet
Marianne Horsdal, Syddansk Universitet
Indstillet af afdelingerne:
Christian Hjorth-Andersen, København
Noe Munck, Aarhus
Johs. Nørregaard Frandsen, Odense
Tem Frank Andersen, Aalborg
Inge Merete Kjeldgaard, Esbjerg kunstmuseum
Indstillet af komitéerne:
Bente Kaspersen, Lolland
Alice Feddersen, Sydslesvig
Hanne Lundgren-Nielsen, Herning
Peter Staugaard, Randers
Anders Damm, Thisted
I forlængelse af beskikkelsen udtalte kulturminister Marianne Jelved, at ”medlemmerne af det
kommende Folkeuniversitetsnævn repræsenterer tilsammen en bred og stærk viden om Folkeuniversitetets virke og rolle i det folkeoplysende arbejde. Jeg er overbevist om, at medlemmerne kan bidrage positivt til Folkeuniversitetets indsats og ønsker nævnet held og lykke. Jeg
ser frem til at følge nævnets arbejde i de kommende år”.
Folkeuniversitetsnævnets første møde.
Det nye nævn afholdt sit første møde den 17. - 18. marts i Cambridge. Ved den lejlighed
godkendtes afdelingsprogrammerne for foråret 2013 og komitéernes aktivitet i efteråret 2012.
Som sædvanlig blev Folkeuniversitetets faglige profil indgående drøftet, og det blev slået fast,
at de faglige kriterier og retningslinjer er ens for alle led i virksomheden (afdelinger og komitéer). På landsmødet i november vil netop den faglige profil være et af de emner, der tages op.
Folkeuniversitetet har siden årtusindskiftet ikke kunne bruge hele sit statslige driftstilskud, og
restbeløbet er derfor hvert år blevet anbragt i den såkaldte Udviklingspulje til projekter m.v.
I 2012 har der imidlertid været et underskud på det statslige driftsskud på knap 370.000 kr.
Underskuddet er et signal om, at det statslige driftstilskud (som ikke er steget i mange år)
ikke længere kan følge med den øgede aktivitet (og de dermed stigende rejseudgifter) i flere
enheder. Folkeuniversitetsnævnet vedtog en model for enhedernes dækning af det aktuelle
2012-underskud.
Som udførligt omtalt i NYHEDSBREVET juni 2012 vedtog nævnet allerede sidste år en fast model for fordelingen af driftstilskuddet fra 2013 og frem. Vedtagelsen skete netop fordi nævnet
forudså, at driftstilskuddet kunne blive overskredet i den nærmeste fremtid.Modellen arbejder
med et a-kontobeløb til enhederne, baseret på et gennemsnit af den enkelte enheds forbrug af
driftstilskud de seneste 3 år. Den enkelte enhed – Hovedstadsregionen, Syddanmark, Midtjyl-
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land, Nordjylland og Komitéstyrelsen – er selv ansvarlig for at overholde budgettet, inkl. forbruget af
driftstilskud. En overskridelse af det tildelte driftstilskud, som ikke kan forklares med ekstraordinære
situationer (f.eks. etablering af nye komitéer i enheden eller flere komitéer i forbindelse med komitéernes mulighed for at skifte administrativ enhed hvert 2. år) skal enhederne selv dække. Vedtagelsen
betyder, at hver enhed allerede fra det nye års begyndelse kender det beløb, som den vil modtage i
driftstilskud det pågældende år. En eventuel ikke-anvendt del af den samlede bevilling til driftstilskud
dækker i første række tilskudsbehovet i de enheder, hvor a-kontobeløbet ikke har dækket de faktiske
udgifter.
I den kommende tid vil formand og rektor tage en tur rundt til Folkeuniversitetets fem enheder for at
drøfte aktuelle emner og problemstillinger, herunder aktivitet, økonomi, nye initiativer m.v.
Folkeuniversitetsnævnet afholder yderligere 3 ordinære møder i år: Den 31. maj i Aarhus, den 6. september i Odense og den 29. november i København.
Se beslutningsreferat fra nævnsmødet på hjemmesiden www.folkeuniversitetet.dk
Fejring af 200-året i 2014 for den norske grundlovs vedtagelse.
Folkeuniversitetsnævnet kunne med tilfredshed notere, at Folketingets Præsidium har bevilget 1.2 mio. kr. til Folkeuniversitetet til at forestå fejringen i 2014 af 200-året for vedtagelsen
af den norske grundlov. Det hedder i bevillingsbrevet fra præsidiet, at ”Folkeuniversitetet udvikler, planlægger og afholder en række aktiviteter, der sætter fokus på tiden før, under og efter
1814. Aktiviteterne skal være relevante i forhold til den dansk-norske historie og kunne benyttes og indgå i forskellige sammenhænge inden for forskning, undervisning og folkeoplysning”.
Folkeuniversitetet i Aarhus får ansvaret for den praktiske gennemførelse af projektet, herunder en liste
over forelæsere/emner og en fortegnelse over Norge.dk-arrangementer til FU-hjemmesiden. Der vil
blive tale om tilbud om gratis offentlige forelæsninger i afdelinger og komitéer. Mere information følger.
Landsmøde i 2013.
Folkeuniversitetet afholder landsmøde lørdag den 2. november 2013. Mødet finder sted i Middelfart,
nærmere bestemt på COOP’s konferencecenter Severin. Der planlægges start kl. 10.00 og afslutning
senest kl. 18.00.
Folkemøde i Allinge den 13.-16. juni 2013.
Folkeuniversitetet deltager i år aktivt i Folkemødet på Bornholm fra den 13. til den 16. juni. Det sker
med en række arrangementer, der skal profilere vores særlige rolle og status inden for folkeoplysningen, bl.a. med debat om udvalgte emner mellem forskere og politikere. Alle arrangementerne finder
sted på Allinge bibliotek, hvor øens bibliotekschef Jon Madsen både stiller lokaler til rådighed og som
formand for øens komité også står for det praktiske arbejde.

Søren Eigaard
sei@fu.dk
Tlf. 6550 2727

FOLKEUNIVERSITETET I DANMARK

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

