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1. Regnskabsaflæggelse 
Lige om lidt - det vil sige den 31. januar 2012 skal komiteerne aflægge regnskab for 2012.  Skema I skal bru-

ge til regnskabsaflæggelse findes på www.folkeuniversitet.dk – under ”fanen”: ”Om Folkeuniversitet” – 

dernæst: ”For komiteer” – skema til komiteafgift. Hvis I er i tvivl om, hvordan regnskabet skal aflægges, skal 

I være velkomne til at kontakte sekretariatet, som på bedste vis vil forsøge at hjælpe. I skal huske at starte 

med den formue i havde ultimo 2010.  Regnskabet skal sendes til sekretariatet. 

 

2. Ny komite 
En persongruppe på Nordfalster har genoplivet den tidligere Nordfalster Folkeuniversitet. Vi siger velkom-

men til Nordfalster komiteen! 

 

3. Spørgeskemaundersøgelse 
Endnu engang tak til de komiteer, som har brugt tid til at svare på spørgeskemaet. Nogle af de mange for-

slag, som I gav videre i spørgeskemaet, vil vi forsøge at omsætte i praksis i løbet af næste år. 

Nogle af forslagene kan ikke lade sig gøre for nuværende. F.eks. kan ønsket om mest mulig pr. mail kun 

realiseres i et vist omfang. F.eks. er det af hensyn til bl.a. underskrift ikke muligt at sende kontrakter elek-

tronisk, idet de skal være originale. Det samme gælder bilag vedr. f.eks. færgebillet, hotelophold mv. som 

også skal være originale - af hensyn til regler fra Rigsrevisionen. 

Af nogle af svarene i spørgeskemaet udtrykkes ønske om at kunne sætte ansigt på sekretariatet. Dertil kan 

siges, at I altid skal være velkomne til at kigge forbi sekretariatet. En anden mulighed er at deltage på års-

mødet som i 2012 er fastsat til den 13. maj 2012. 

4. Indholdsbeskrivelser i ansøgningerne 
Langt de fleste af komiteerne har taget godt i mod den nye rubrik i ansøgningsskemaet omkring beskrivel-

ser af indhold i foredrag/kurser. Dette er en stor lettelse for behandlingen af ansøgningerne – og forhå-

bentligt vil det være med til at sikre kvaliteten af folkeuniversitets foredrag/kurser. En stor tak, fordi I har 

været gode til at implementere det.  

 

5. Tilknytningsforhold 
Desværre har 4 komiteer valgt at ændre tilknytningsforhold fra udgangen af i år. Komiteerne er Haderslev, 

Herning, Vestegnen og Skagen.  Konsekvensen af det bliver først og fremmest, at økonomien bliver mere 

stram, idet vi ikke kan forvente at få de samme antal dobbelttimer som hidtil.  Komitestyrelsen vil fortsat 

arbejde for at få nye komiteer samt inspirere vores nuværende komiteer – inden for de økonomiske ram-

mer, vi har til rådighed. Vores grundlæggende ønske er, at bevare den ”autonome” enhed, som hedder 

Komitestyrelsen. 
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6. Aktiviteter i det nye år 
Sekretariatet har allerede på nuværende tidspunkt modtaget mange ansøgninger på foredrag/kurser for 

det første halvår af 2012. Dette lover godt for det kommende år. Der vil I det nye år desuden blive udsendt 

et idekatalog om emner som et led i projektet ”Det nordiske samarbejde”. 

 

7. Gode ideer til emner og foredragsholdere 
Ved Komitestyrelsens årsmøde i maj indgår ideudveksling som et fast punkt på programmet. Det har længe 

været et ønske om en løbende ideudveksling mellem komiteerne gennem nyhedsbrevene. Sønderborg-

komiteen lægger ud. 

De nævnte forelæsninger og forelæsere kan alle findes på komiteens hjemmeside  

www.fu-komiteer.dk/soenderborg enten under aktuelle arrangementer eller under foregående sæsoner. 

Der er tale om forelæsere, som gerne tager ud og holder forelæsninger. 

Historie: 

Sønderjyllands historie 1815-1918, v. dr.phil. Hans Schultz Hansen 

Sønderjylland 1918 til i dag, v. generalkonsul dr.phil. Henrik Becker-Christensen 

Dansk og tysk – et gammelt naboskab i ny belysning, v. professor, dr.phil. Steen Bo Frandsen 

Erindringssteder og glemselssteder, v. museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen 

Fra krig og besættelse til Fårhus, landssvigerne og retsopgøret, v. overinspektør, ph.d. Henrik Skov Kristen-

sen 

Idehistorie: 

Hannah Arendt – at tænke uden gelænder, v. mag.art. Claus Christoffersen 

De store ideologier, v. mag.art. Claus Christoffersen 

Den fjerde ideologi og neoliberalismens tidsalder, v. professor Ove Kaj Pedersen 

Kunsthistorie: 

Renæssancens Rom og Firenze, v. cand.mag. René Juul 

Der er fyldig omtale af de enkelte arrangementer på hjemmesiden.Man er meget velkommen til at indhen-

te nærmere oplysninger hos Jan Zimmermann, jz@ags.dk, tlf. 74 43 12 31. 

 

8. Næste møde i Komitéstyrelsen 
Næste møde er den 20. februar på Skærum Mølle 

 

9. Lukning i sekretariatet 
Vi holder juleferie den 22. december 2011 til 1. januar 2012, begge dage inklusiv. 

 

 

God Jul og godt nytår – og tak for samarbejdet i 2011 ønsker 

Komitestyrelsen og Sekretariatet! 


