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Side 1 

 

1. Oprydning 
Sekretariatet har nu fået ryddet op i en række hængepartier vedr. honorarudbetalinger samt fakturabeta-

linger. En stor tak til komiteerne for deres hjælp. 

 

2. Rejsegodtgørelse og diæter mv. til foredragsholdere 
Takster for rejsegodtgørelse og priser for fortæring er blevet justeret i forhold til nuværende sats. Takster-

ne fremgår af forelæserrapporten, der sendes til forelæserne. Forelæserrapporten er desuden blevet for-

synet med et link, som henviser til de hoteller, der har en indkøbsaftale med staten. Eksemplar af den tilret-

tede forelæserrapport sendes med dette nyhedsbrev. 

3. Rykker 
På komitestyrelsens møde den 15. august 2011 blev det besluttet, at sekretariatet rykker for forelæserrap-

port en gang hos de foredragsholdere/kursusholdere, som glemmer at indsende forelæserrapporten.  

 

4. Ansøgninger 
Det er en stor hjælp i forbindelse med behandling af ansøgningerne fra komiteerne, når en ikke sigende 

titel på et foredrag/kursus suppleres med lidt flere ord under rubrikken ” Evt. bemærkning”. Ligeledes er 

det en stor hjælp for kontraktskrivningen, når ansøgningen er forsynet med en fyldestgørende og tydelig 

adresse på foredragsholderen/kursusholderen. Så tak for det! 

 

5. Spørgeskema 
Tak til jer, som har besvaret spørgeskema vedr. samarbejde med sekretariatet. Jeres gode ideer og forslag, 

vil vi så vidt mulig forsøge at få omsat i vores daglige arbejde. Hvis der skulle være nogen, som ikke har fået 

sendt skemaet retur – men som gerne vil give et besyv med, modtager vi gerne fortsat skemaerne. 

 

6. Lukning i sekretariatet 
Sekretariatet holder lukket fra den 24. – 28. november 2011 samt den 22. december 2011 til 1. januar 2012 

Begge dage inklusiv. 
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Side 2 

7. Foredrags/kursusholderes titler 
Nævnet har på deres møde den 17. juni 2011 behandlet et punkt vedr. hvordan foredragsholder-

nes/kursusholderes tituleres i programmer. Det blev besluttet, at der ”som minimum angives følgende op-

lysninger: 1. Ved forskere ansat på en videregående uddannelse eller forskningsinstitution angives titel og 

ansættelsessted. 2. Ved akademikere uden ansættelse på en videregående uddannelse eller forskningsinsti-

tution angives akademisk grad/titel og eventuelt ansættelsessted.” Det er ikke Komitestyrelsens opfattelse, 

at tituleringer giver anledning til problemer i komiteerne. Men hermed er Nævnets beslutning givet videre.  

 

8. Projektpuljemidler 
Komitestyrelsen behandlede på deres møde den 15. august 2011 ansøgninger til projektpuljen. Fire ud af 

fire ansøgere fik bevilget penge til projekter/aktiviteter: Silkeborg 5.000 kr. til opstart af aktiviteter – her-

under annoncering. Nysted 10.000 kr. til annoncering af aktiviteter. Råsted 40.000 kr.  på vegne af flere 

komiteer kr. til projekt omkring det nordiske samarbejde. Komitestyrelsen 15.000 kr. til udviklingsarbejde 

omkring aktiviteterne i komiteerne.  

 

9. Næste møde i Komitéstyrelsen 
Næste møde er den 24. oktober på Skærum Mølle. 

 

På vegne af 

Knud Jepsen,  Jan Zimmermann,  Gudrun Aspel, Alice Feddersen og Lars Petersen 

 


