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1. Omstrukturering i Sekretariatet 
Eva Dahl har valgt at gå på efterløn. Det betyder, at der fra 1. september er sket en lille omstrukturering i 
sekretariatet. Rita Jensen er som daglig leder af Sekretariatet fra 1. september ansat 15 timer pr. uge, mod 
før 10 timer. Desuden har sekretariatet fået tilknyttet en ad hoc medarbejder til at varetage betalinger af 
honorar samt fakturering mv. Vores nye medarbejder hedder Poul Erik Jørgensen. Poul Erik har stor erfa-
ring med lønudbetalinger og fakturering. Derfor er vi glade for at kunne byde velkommen til Poul Erik. Om-
struktureringen omfatter også, at der nu er telefontid mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9.00 – 12.00. 
 
2. Guide til nye komiteer 
Da der er startet nye komiteer i 2012 – har det skabt et behov for, at guide nye komiteer til bl.a. arbejds-
gangene i Folkeuniversitet. Sekretariatet har derfor udarbejdet en lille guide – hvor de væsentlige ting kort 
er beskrevet. Guiden kan også bruges af nye komitemedlemmer i allerede eksisterende komiteer. Guiden 
findes på hjemmesiden www.fuko.dk  - under Praksis. 
 
 

3. Skærpet retningslinjer for underviserenes transport 
Nævnet har på deres møde den 28. september vedtaget skærpet retningslinjer for undervisernes transport. 
Det betyder bl.a., at 1. klasse i tog godt må benyttes (mod før standard) – men til gengæld vil kørsel i egen 
bil, medfører en refusion til det beløb, som svarer til en billet på 1. klasse plus 200 kr. De nye retningslinjer, 
medsendes dette nyhedsbrev. De nye regler træder i kraft fra 1. januar 2013. 

 
4. Godkendelse af foredrag 
Nævnet har på deres møde den 28. september set på godkendelse af de foredrag, som er afholdt af komi-
teerne rundt omkring i landet. I den forbindelse udtales der bl.a. følgende: 
 
”Generelt er komiteernes aktivitet kommet mere på rette spor, men der findes stadig – flere kunne sikkert 
nævnes – eksempler på arrangementer, hvor det videnskabelige og forskningsmæssige synes fraværende 
eller i hvert fald strøet med let hånd. Bemærkningerne om afdelingernes program og den ”lette” genre gæl-
der således også for komiteernes aktiviteter. 
 
Traditionelt gives friere spillerum til komiteerne, når undervisningen godkendes, men med de skærpede krav 
til afdelingerne arrangementer, bør hælene oftere sættes i, når komiteernes arrangementer bliver for meget 
højskole eller aftensskole. De krav, der stilles til undervisere i Folkeuniversitet(eks. til baggrund, uddannelse, 
forskning) bør efterleves.” 
 
Sekretariatet vil med baggrund i ovenstående appellere til, at komiteerne husker på retningslinerne, når de 
arrangerer foredrag. At ansøgningerne indeholder en fyldestgørende indholdsbeskrivelse af de enkelte 
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foredrag/kurser. Mange komiteer er gode til det – andre kunne blive bedre! Jf. ovenstående appelleres der 
også til, at komiteerne har forståelse for, at de får yderligere spørgsmål til ikke fyldestgørende ansøgninger 
– samt har forståelse for at ansøgninger afvises. Vi har alle et ansvar for, at Folkeuniversitet lever op til en 
høj standard. 

 
5. Vedtagelse af vision 
Komitestyrelsen har på deres møde den 20. august vedtaget visioner for Komitestyrelsens arbejde. Dette er 
medsendt dette nyhedsbrev. 
 
6. Farvel til Ikast Komiteen 
Ikast Komiteen har fra 30. juni i år valgt at nedlægge komiteen. Vi takker for samarbejdet med Ikast Komi-
teen. 
 

7. Når en komite lukker 
Når en komite lukker, er spørgsmålet været rejst om – hvordan evt. overskydende midler fra komiteen an-
vendes. Komitestyrelsen opfordrer i den forbindelse komiteerne til at få indskrevet i deres vedtægter – 
hvem der har råderetten over evt. overskydende midler, hvis komiteen lukker. 
 

8. Årsmøde 2013 
Årsmødet 2013 er fastlagt til mandag den 6. maj på Skærum Mølle. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 

7. Efterårsferien 
Sekretariatet holder lukket i uge 42. 
 

8. Næste møde 
Næste møde i Komitestyrelsen er den 22. oktober. 
 
 
 

 
Med venlig hilsen  
Komitestyrelsen og Sekretariatet 


