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1. Regnskabsaflæggelse 
Som sædvanlig skal komiteerne aflægge regnskab senest den 31. januar 2013. Det skema I skal bruge til 
regnskabsaflæggelse findes på følgende link:   
 
www.folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35 
 
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 2011.  Regn-
skabet skal sendes til sekretariatet. 
 

2. Administrationstilskud ”frimærkepenge” 
Husk at sende ansøgning om administrationsudgifter med tilhørende originale bilag til Nævns Sekretariatet 
– inden årets udgang.  Ansøgningsskemaet kan hentes via: 
 
www.folkeuniversitet.dk/Modules/Getfile.aspx?FileID=82 
 
I har tidligere i år fået en opgørelse over, hvor meget I kan søge om. Hvis I er i tvivl – så kontakt sekretaria-
tet. 
 

3. Områdemøde 
I begyndelsen af det nye år – den 23. februar - vil der blive holdt et Områdemøde for de sjællandske komi-
teer. Mødet vil foregå i omegnen af  Holmegaard-Suså. På mødet vil der blive mulighed for erfaringsudveks-
ling. Desuden skal samarbejdet med sekretariatet samt visioner for Folkeuniversitet drøftes. Nærmere in-
formation udmeldes senere.  
 

4. Mest muligt elektronisk 
Vi forsøger hele tiden at optimere vores arbejdsgange – herunder også hvad vi kan sende elektronisk. Mht. 
elektronisk post, er vi selvfølgelig fortsat underlagt reglerne om, at vi skal have underskrevne kontrakter og 
forelæserrapporter samt bilag i forbindelse med diverse udlæg. Det betyder, at vi skal modtage kontrakter, 
forelæserrapporter samt bilag fra foredragsholderne pr. post eller som indscannet dokumenter/bilag. Fak-
turaerne sender vi fortsat med kontrakterne til komiteerne – idet det indtil videre, er den nemmeste ar-
bejdsgang for os. 
 
Fra nytår vil vi forsøge at sende lønsedler ud til foredragsholderne pr. mail. Dette vil kunne spare nogle 
porto penge. På længere sigt vil vi også forsøge og udsende kontrakten til foredragsholderen via mail. 
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5. Aktiviteter i det nye år 
Sekretariatet har allerede på nuværende tidspunkt modtaget mange ansøgninger på foredrag/kurser for 
det første halvår af 2013 – men vi modtager gerne mange flere. Der vil i det nye år desuden blive sat fokus 
på formidling af Folkeuniversitets aktiviteter – som også vil være emnet på årsmødet den 6. maj.  

 
6. Gode ideer til emner – skrevet af Gudrun Aspel 
For nylig (den 23. september) kunne vi over hele landet afholde ”geologiens dag” – en anledning til ved 

foredrage, ekskursioner, museumsbesøg o.l. at gøre opmærksom på de spændende muligheder for almen-

heder, som denne videnskab rummer. 

Folkeuniversitetets virksomhed har fra sin første begyndelse været opmærksom på geologiens forsknings 

formidlende betydning i forhold til mange menneskers interesse og undren overfor naturvidenskabelige 

fænomener, der i visse tilfælde også tenderer filosofiske tænkning (jf. livets oprindelse, Atlantis myten 

mv.). Gennem alle årerene har geologer været aktive i arbejdet og flere har desuden deltaget i virksomhe-

dens organisation. Det gælder f.eks. den flittige og ivrige statsgeolog Viktor Madsen, som i flere år var se-

kretær for Folkeuniversitetsudvalget (1908 – 44). Han var direktør for Danmarks Geologiske Undersøgelser 

(1913 – 37) og afholdt talrige forelæsninger og ekskursioner. Som mange Folkeuniversitetsfolk var han i 

øvrigt tværfagligt orienteret, var f.eks. æresmedlem af ”Selskabet for historie litteratur og kunst” og fore-

slog ofte filosofiske emmer bl.a. Søren Kierkegaard. 

Det ligger her en tradition for formidling, som klart er fulgt op gennem tiden med bl.a. Arne Noe-Nygaard, 

Erik Schou Jensen og mange flere. Med øget samarbejde til naturhistoriske foreninger og faglige organisati-

oner er der nok at ”tage fat på” i forbindelse med ”Geologiens dag”. 

Men også mange andre fagområder har sådanne mærkedage. Vi kan i flæng nævne: Arkitekturens dag, 

Skovens dag, Psykiatriens dag, Arkæologiens dag m.v. 

Det kunne måske være en god ide, om vi centralt i Folkeuniversitetsregi fik udarbejdet en oversigt over 

sådanne dage, med bud på aktiviteter og emner, der kunne tages op lokalt som tilbud under den fælles 

”branding”. Hvad mener I? 

7. Næste møde i Komitéstyrelsen 
Næste møde er den 12. december 2012 på Skærum Mølle 
 

8. Ferielukning i sekretariatet 
Vi holder juleferie den 19. december 2012 til 6. januar 2013, begge dage inklusiv. 
 

 
God Jul og godt nytår – og tak for samarbejdet i 2012 ønsker 

Komitestyrelsen og Sekretariatet! 


