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Velkommen til kommunikationsmedarbejder, Maja Sandberg 
Komitestyrelsen vil gerne byde Maja Sandberg varmt velkommen som ny kommunikationsmedarbejder ved 

sekretariatet. Maja er uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra KU og har tidligere været tilknyttet Komite-

styrelsen i forbindelse med en virksomhedspraktik. Maja er med virkning fra d. 2. maj 2016 ansat som 

kommunikationsmedarbejder i job med løntilskud frem til september 2016. 

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde. 

 

Folkeuniversitetet under skærpet tilsyn 
I august 2015 gennemførte Rigsrevisionen en årsrevision af Folkeuniversitet. Rigsrevisionen besøgte i den-

ne forbindelse Nævnssekretariatet i Odense og Københavns Folkeuniversitet. 

Rigsrevisionen fandt ved deres revision en række utilfredsstillende forhold, hvilket har medført, at Kultur-

ministeriet i et brev af 5. februar 2016 meddelte FUN, at Folkeuniversitet er under skærpet tilsyn.  

Siden da er der løbende blevet redegjort for sagens detaljer og en handleplan er iværksat.  

Rigsrevisionens anvisninger, gældende for den samlede (administrerende) folkeuniversitetsvirksomhed, 

omhandler behov for opdatering af regnskabsinstrukser, ensretning af regnskabsopstillinger og kontopla-

ner, regulering af udgifter til administration samt et behov for en udligning af de store forskelle på admini-

strationsomkostninger, der er mellem de enkelte enheder. 

Derudover viser årsregnskaberne 2015 betragtelige underskud ved FUN/Nævnsekretariatet, region Midtjyl-

land/Aarhus FU, region Syddanmark/Odense FU og region Hovedstaden/København FU.  

Kun årsregnskaberne for region Nordjylland/Aalborg FU og Komitestyrelsen viser overskud. 

Det skærpede tilsyn vedrører således ikke direkte komiteernes individuelle økonomi og forvaltning, men har 

givet anledning til debat om strukturændringer og reformer. 

Folkeuniversitetets administrative enheder er indstillet på at medvirke til, at Folkeuniversitetet hurtigst 

muligt bringes ud af det skærpede tilsyn.  
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Nye nævnsmedlemmer i FUN 
Med virkning fra 1. marts 2016 indtrådte 8 nye nævnsmedlemmer Folkeuniversitetsnævnet (FUN). Heraf 5 

nye repræsentanter for folkeuniversitetsvirksomheden uden for universitetsbyerne (komiteerne). De nye 

repræsentanter for komiteerne er; Lars Ebbensgaard (Folkeuniversitetet i Lemvig), Birgit Sørensen (Grib-

skov Folkeuniversitet), Lene Graarup (Hjørring Folkeuniversitet), Ole Have Jørgensen (Horsens-Hedensted 

Folkeuniversitet), Frank Birkebæk (ROMU).   

Medsendt dette nyhedsbrev finder I en oversigt over Folkeuniversitetsnævnets sammensætning og samtli-

ge nuværende medlemmer. 

Oversigten kan også findes på www.folkeuniversitetet.dk  

Vi ser frem til et godt samarbejde med nye såvel som erfarne nævnsmedlemmer. 

 

Fuko.dk 

Komitestyrelsens nye hjemmeside - www.fuko.dk - er kommet godt fra start. Vi håber, at endnu flere komi-

teer kunne have lyst til at lægge deres programmer ud på siden. Sekretariatet er klar til at hjælpe med op-

rettelse og programudgivelser og vi besvarer gerne spørgsmål - store som små.   

På hjemmesiden kan I orientere jer om øvrige komiteers arrangementer og sekretariatet søger løbende at 

promovere hjemmesiden, så endnu flere deltagere kan glæde og gavn af Folkeuniversitetets store udbud af 

forelæsninger og arrangementer landet over.  

Vi arbejder fortsat med småjusteringer og har I forslag til forbedringer på hjemmesiden, hører vi meget 

gerne fra dig. 

Viden Nu og Her 

Som noget nyt har hjemmesiden fået en streaming-funktion, hvor det er muligt at se udvalgte forelæsnin-

ger derhjemme. Vi vil forsøge at indgå aftaler med flere lokale tv-stationer, så alle folkeuniversitetskomite-

er kan få vist udvalgte forelæsninger på hjemmesiden.  

Forelæsningerne kan ses under ”Viden Nu og Her” på Komitestyrelsens hjemmeside.  

Online deltagertilmelding 

Vi arbejder i øjeblikket på en løsning til en online tilmeldingsfunktion, der gør det muligt for deltagere at 

tilmelde sig kurser og foredrag direkte via hjemmesiden.  

Nærmere information følger. 

 

Savner du overblik..? 
Det kan være svært at bevare overblikket over godkendte ansøgninger, fakturaer mv. Derfor vil vi gerne 

tilbyde alle komiteer at oprette en Gmail-konto, hvortil alle komiteens medlemmer har adgang. Med en 

Gmail-konto får komiteen en ny officiel e-mailadresse og en indbakke, hvor alle e-mails vedr. komitearbej-

det kan sendes til. På denne måde er det muligt for alle komiteens medlemmer at have adgang til og over-

blik over de samme ansøgninger, fakturaer, nyhedsbreve mv.  

http://www.folkeuniversitetet.dk/
http://www.fuko.dk/
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Vi har allerede hjulpet en del komiteer med at oprette en Gmail løsning og vi vil gerne hjælpe endnu flere. I 

er meget velkomne til at kontakte sekretariatet for at høre nærmere. 

 

Statusoversigt 
Som noget nyt udsender sekretariatet en statusoversigt over komiteens aktiviteter én gang i kvartalet. I 

oversigten kan I orientere jer om afholdte og ansøgte forelæsninger, se status på fakturaer og evalueringer 

mv. 

Oversigten udsendes som en orientering om komiteens aktiviteter og har I ingen ændringer eller tilføjelser 

til oversigten, behøver I intet at foretage jer.  

 

Godkendelse af faktura 
Når komiteen modtager en faktura, vil vi bede jer huske at godkende den. Dette kan gøres ved at sende en 

e-mail retur til sekretariatet med et ”ok” eller ved at markere e-mailen som ”læst”. 

 

Nye honorarsatser 
Pr. 1. april 2016 er honorartaksterne til forelæsere steget.  

De nye takster er: 

Foredrag (FO) pr. dbt:      kr. 2032,28  

Kursus (UK) pr. dbt:          kr. 1269,80  

Aktuelle takster og satser kan også findes på Komitestyrelsens hjemmeside - www.fuko.dk 

 

Hanne Foighel Turné 2016  
I november 2016 gæster journalist og mellemøstkorrespondent, Hanne Foighel, Danmark. I samarbejde 

med Komitestyrelsen arrangeres en foredragsturné i perioden d. 15. nov. - 30. nov., hvor Hanne Foighel 

stiller skarpt på forholdet mellem Israel og Palæstina.  

Er din komite interesseret i at afholde et foredrag med Hanne Foighel, så kontakt venligst sekretariatet og 

hør nærmere.  

 

VIFO-konference 
Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) afholder d. 23. - 25. maj 2016 konference i Vejen Idrætscenter med 

temaet ”Folkeoplysning i Forandring”. VIFO udgav i efteråret 2015 en rapport om Folkeuniversitetet og 

rapportens konklusioner vil blive debatteret ved konferencen, tirsdag d. 24. maj. Alle komiteer er inviteret 

til at deltage ved konferencen denne dag og udgifter forbundet med deltagelse dækkes af FUN.   

For program og mere information se venligst mail udsendt d. 4. maj eller kontakt sekretariatet og hør nær-

mere. 

http://www.fuko.dk/
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Komiteerne Årsmøde 2016 
Komiteernes årsmøde afholdes lørdag d. 21. maj 2016 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Dagens 

program rummer bl.a. årsberetning, årsregnskab 2015, perspektiver på Folkeuniversitetet i fremtiden samt 

et foredrag ved litteraturhistoriker, Jan Zimmermann, om ”Grønland i litteraturen”.   

Vi ser frem til et godt møde d. 21. maj! 

 

 

Sekretariatet holder sommerferielukket fra d. 11. juli 2016 til d. 8. august 2016. 
 

 

 

 

 

 


