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NYT FRA NÆVNSSEKRETARIATET JUNI 2013

Folkeuniversitetsnævnet
Folkeuniversitetsnævnet afholdt den 31. maj periodens 2. ordinære møde, hvor regnskaberne
for 2012 blev godkendt. Den samlede aktivitet i de 5 enheder udgjorde i 2012 13.416 dobbelttimer, fordelt på 6.568 dobbelttimer til forelæsninger og 6.848 dobbelttimer til kurser. Til
sammenligning lå aktiviteten i 2011 på 13.227 dobbelttimer, fordelt på 5.828 dobbelttimer til
forelæsninger og 7.399 dobbelttimer til kurser. Der er således tale om en fremgang på i alt
189 dobbelttimer, og det bemærkes, at tendensen til kortere forløb fortsætter, hvilket igen har
betydet en nedgang i kursusaktiviteten. Fremgangen i aktiviteten ligger i den midtjyske, syddanske og nordjyske region. Den øgede aktivitet og det dermed øgede forbrug af driftsmidler
bevirkede, at driftstilskuddet i 2012 viste sig utilstrækkeligt. Der er derfor ingen penge til overs
til en udviklingspulje i 2013.
Folkeuniversitetets samlede deltagertal stiger stadig – i 2012 lå det nøjagtige tal på 138.748
deltagere, hvilket var en markant stigning i forhold til de foregående år. Komitéernes andel lå
på 43.154 deltagere. Netop deltagertallet har i disse tider stor politisk betydning og bevågenhed og er et væsentligt parameter for en folkeoplysende organisation, som modtager statstilskud. Folkeuniversitetets stigende deltagertal viser, at konceptet fortsat er en landsdækkende
succes. Det er derfor særdeles vigtigt, at alle komitéer indberetter deres deltagertal til alle
arrangementer.
På et tidspunkt, hvor de statslige driftsmidler har vist sig utilstrækkelige, er det væsentligt at
markere over for de bevilgende myndigheder, at Folkeuniversitetets aktiviteter og deltagertal
er stigende, og den positive udvikling bør derfor resultere i en snarlig forhøjelse af statstilskuddet.
På nævnsmødet udpegedes nye medlemmer til Godkendelsesudvalget, som godkender aktiviteterne i afdelinger og komitéer. Udvalget består frem over af Marianne Horsdal, Alice Feddersen, Johs. Nørregaard Frandsen, Ingolf Christensen og Søren Eigaard.
Også IT-udvalget ændredes i forhold til forrige nævnsperiode, så det nu består af Peter
Staugaard, Tem Frank Andersen, Kristian Møller Andersen, Ingolf Christensen og Søren
Eigaard.
Fejring af 200-året i 2014 for den norske grundlovs vedtagelse
Som tidligere omtalt har Folketingets Præsidium bevilget Folkeuniversitetet 1.2 mio. kr. til at
udvikle, planlægge og afholde ”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 er sekretariat for den praktiske gennemførelse af projektet og udsender snarest dels information om arrangementerne, dels en liste over forelæsere og emner.
Landsmøde i 2013
Folkeuniversitetets landsmøde finder sted på COOP’s konferencecenter Severin i Middelfart
lørdag den 2. november 2013 fra kl. 9.30 til 17.30. Det endelige program foreligger til september, men sæt allerede nu kryds i kalenderen for denne mulighed for i fællesskab at manifestere
Folkeuniversitetet i nutid og fremtid.
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Folkeuniversitetet på Folkemødet
Folkeuniversitetet deltog med succes på årets folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni. På
trods af skiftende vejrlig strømmede mere end 60.000 mennesker til Allinge i løbet af mødets 4 dage.
Folkeuniversitetets spændende arrangementer i byens smukt beliggende bibliotek med en storslået
udsigt over Østersøen trak mange mennesker. Forskere, mediefolk og politikere deltog med stor entusiasme i arrangementerne, hvad enten det var traditionelle forelæsninger, debatter mellem forskere og
politikere, vidensquiz eller – som et vellykket gimmick – en 5 minutters ”opsang til folket” fra folketingspolitikere fra alle Christiansborgs partier. Det lykkedes til fulde at præsentere Folkeuniversitetet
som en moderne folkeoplysende organisation med fingeren på pulsen og en vilje til både at formidle,
debattere og udvikle forskningens resultater og metoder.
Komitéernes tilknytningsforhold 2014-2015
Som det fremgår af Bekendtgørelsen for Folkeuniversitetet er en komités tilknytning til en region eller
til komitéstyrelsen gældende for en periode af 2 kalenderår. Det betyder, at alle komitéer inden den 31.
oktober 2013 får mulighed for at meddele en eventuel ændring af deres nuværende tilknytning, gældende fra 1. januar 2014.
Nævnssekretariatet udsender skrivelse til alle komitéer om proceduren i løbet af august.
Følg med i Folkeuniversitets travle hverdag på hjemmesiden www.folkeuniversitetet.dk.
Folkeuniversitetets Nævnssekretariat holder ferielukket i ugerne 28-29-30.

GOD SOMMER TIL ALLE.

Søren Eigaard
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