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Kære komiteer, 

Vi håber, alle er kommet godt i gang med det nye år. Nogle har allerede fastlagt 
forårets program, mens andre er ved at lægge sidste hånd på planlægningen og så 
er der igen andre, der foretrækker løbende planlægning – under alle 
omstændigheder tegner det til at blive et særdeles spændende forår for 
Folkeuniversitetet i hele landet. Vedhæftet dette nyhedsbrev er aktivitetslisten fra 
efteråret 2013, som også må siges at vise både bredden og dybden i udbuddene fra 
alle komiteerne under Komitestyrelsen. Igen viser Folkeuniversitetet sin styrke ved 
at udbyde viden, forskningsresultater og aktuel debat til alle kroge af landet. Det er 
imponerende læsning og er jo udelukkende et resultat af jeres engagement og 
hårde arbejde. Et stort skulderklap her fra sekretariatet! 

Dertil vil vi også gerne takke for den gode modtagelse af den nye elektroniske 
sagsgang. Vi er stadig i gang med at finjustere systemet, men alt i alt har overgangen 
fra det gamle til det nye mailbaserede system gået over al forventning. Især 
forelæserne er begejstret for den lette kommunikation, og resultatet i forhold til 
hurtig tilbagemelding på kontrakter er umiddelbar.  

 

Årsmøde 2014 

Allerede nu er det tid at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 3. maj, hvor 
Komitestyrelsen vil afholde årsmøde for alle komiteer hertil knyttet. Årsmødet 
foregår på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Nærmere information følger, 
men vi håber at se så mange som muligt! I år vil omdrejningspunktet især være 
erfaringsudveksling, med god tid til debat - komiteer og sekretariat imellem.  

 

AV-udstyr og aftale om overnatning 

Som flere allerede har bemærket, så er afkrydsningsfeltet for ønsket AV-udstyr og 
overnatning ikke længere en del af kontrakten. Dette skyldes dels kontraktens nye 
format, der ikke kan skrives i og dels det hensigtsmæssige i, at disse aftaler træffes 
direkte med komiteen, når forelæser bookes. Det var i forvejen tilfældet for langt de 
fleste komiteer, at aftale om f.eks. projektor, filmfremviser eller overnatning blev 



aftalt allerede ved første henvendelse eller den opfølgende samtale umiddelbart før 
undervisningens start. Henvender en forelæser sig alligevel til os med specielle 
ønsker i forbindelse med bekræftelsen af kontrakten, giver vi stadig besked videre til 
komiteen, når faktura udsendes.  

I forbindelse med overnatning på B & B eller hotel skal man blot huske, at det skal 
ske i forhold til Statens Hotelaftaler (Priser m.m. her). 

 

Telefontid 

Officielt har vi som bekendt telefontid tirsdag og onsdag fra 9-12 på sekretariatet. 
Dog kan man altid prøve at ringe også uden for denne telefontid, da der ofte er 
bemanding på sekretariatet resten af ugens dage i dagtimerne.  

 

Nye kontaktpersoner? 

I forhold til vores nye praksis, må I meget gerne melde tilbage, om I ønsker faktura 
sendt direkte til jeres kassér. Hvis ikke vi har hørt andet sendes faktura, nyhedsmail 
samt andre informationer her fra sekretariatet til den primære kontakt, vi har i jeres 
komite. Hvis I ønsker en anden fordeling, eller der tiltræder nye personer i 
komiteen, som formand, kassér e.lign., må I meget gerne lade os det vide.  

 

Har du i øvrigt husket…. 

…at indsende alle evalueringer for 2013? Regnskab og statistik for året 2013 er tæt 
på dets afslutning, men vi mangler stadig en del evalueringer på deltagerantal.  

Vores revisor mangler desværre også en del årsregnskaber, men de pågældende 
komiteer vil høre fra os direkte. 
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