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Nyhedsbrev fra Komitestyrelsen 
Juni 2014, nr. 47.  

 
Kære komiteer, 

Sommeren er over os og har dermed skudt den hårde konkurrence i gang mellem 
vores spændende foredrag og det gode vejr udenfor. Selvom det langt fra er alle 
komiteer, der holder sommerpause, så falder der ganske naturligt en feriestemning 
over arbejdet, og det mærkes, at der nu fokuseres fremad mod efteråret og foråret 
2015. Det er dejligt at se alle de forskellige ansøgninger tikke ind hver dag, samt se 
nye initiativer og samarbejdspartenere blomstre op.  

Til dette nyhedsbrev er også udarbejdet et lille inspirationskatalog med interessante 
foredrag af erfarne og vidende foredragsholdere inden for en bred vifte af 
fagområder, som I måske også kan blive inspireret af.  

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer her fra sekretariatet.  

 

Folkemøde på Bornholm  

Igen i år er Folkeuniversitetet repræsenteret på Folkemødet på Bornholm fra d. 12. 
– 15. juni. Dette med et tætpakket program, hvor Folkeuniversitetet både viser sin 
bredde og dybde. Man kan bl.a. høre foredrag om kvinder i front i dansk politik, 
viden som magt, danskernes sundhed eller starte dagen med næring til mave og 
hjerne gennem forskersamtaler med morgenmad eller spille med i tankevækkende 
quizzer. Hver time vil der være en opsang fra en politiker i Folkeuniversitetets ånd. 
Vi holder til på biblioteket i Allinge, så hvis nogen skal med, må I endelig kigge forbi. 
I kan se hele programmet her. Alle afdelinger vil være tilstede under mødet – også 
komitestyrelsen. 

 

 

http://kalender.brk.dk/event/list/2014;jsessionid=C738775956E6EE127BDEDD49398FCDB3#p1
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Copydan 

Der er blevet forhandlet en ny aftale hjem mellem Copydan og Folkeuniversitetet. 
Folkeuniversitetet har hidtil kørt på en ældre aftale, hvor der blev betalt for 
materialer brugt til kurser (UK) – beregnet ud fra en gennemsnitlig model. Med den 
nye aftale skal der fra 2014 også betales afgifter for beregnet materialer brugt under 
foredrag (FO). Vi er vist alle enige, om at det ikke er de store kompendier, der bliver 
trykt og udleveret til Folkeuniversitetets foredrag og kurser, men desværre har den 
nye aftale forårsaget en drastisk stigning i den årlige afgift. Det er komitestyrelsen, 
der afholder denne afgift for de tilknyttede komiteer, så det får dog ikke nogen 
umiddelbar konsekvens for de enkelte komiteer. Til gengæld kan vi glæde os over 
friheden til at trykke og kopiere til deltagere, hjemmesider og brochurer med god 
samvittighed.  

 

Komiteafgiften stiger – næste år 

Der har været en mindre stigning på den statslige procentregulering pr. 1.04.2014. 
Dette bevirker at komitéafgifterne skal stige pr. 01.01.2015 med 0,41%.  

Faktura til 2015 vil i øvrigt først blive udsendt efter sommerferien, men kontrakter 
til foredragsholderen bliver stadig udsendt løbende og hurtigst muligt efter 
godkendt ansøgning.  

Herunder er et skema over udviklingen i komiteafgifterne gennem de sidste år. 

 før 1.07.10 

01.07.10 

til 31.12.10 

1.01.11 til 

31.12.12 

01.01.13 til  

31.12.14 

01.01.15 til  

31.12.15 

 

pr. 

dt. i alt pr. dt. i alt pr.dt. i alt pr. dt. i alt pr. dt. i alt 

Forelæsning:                     

1 dt.    1.385   1.485   1.510   1.530   1.540 

                      

Kursus:                     

4 dt. 920 3.680 985 3.940 1.000 4.000 1.013 4.050 1.017 4.070 

5 dt. 920 4.600 985 4.925 1.000 5.000 1.013 5.065 1.017 5.085 

6 dt. 920 5.520 985 5.910 1.000 6.000 1.013 6.080 1.017 6.105 

7 dt. 900 6.300 965 6.755 980 6.860 993 6.950 997 6.980 

8 dt.  880 7.040 945 7.560 960 7.680 972 7.780 976 7.810 
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2) Find den uaktuelle 

begivenhed og 

tryk på knappen 

Ret 

Husk at indsende programmer til sekretariatet 

I må gerne huske at indsende jeres programmer til sekretariatet, der er forpligtet at 
indsamle og arkivere alle komiteers programmer. Nogle gør det allerede, men vi 
mangler en stor del fra foråret 2013. Hvis I ikke laver foldere eller brochurer, kan I 
også sende et link til hjemmeside eller andet, hvor jeres program fremgår.  

På forhånd tak. 

 

Aktiviteter på hjemmeside 

En gennemgang af komiteernes hjemmeside har vist, at flere komiteer endnu ikke 
har fået arkiveret arrangementer og foredrag fra 2013. Da det kan virke 
uoverskueligt og forældet at have gamle aktiviteter på forsiden af sin hjemmeside, 
har vi udarbejdet en kort 1-2-3-4 vejledning, der viser, hvor hurtigt det er at arkivere 
gamle aktiviteter: 

Log ind som admin på www.fu-komiteer.dk/admin (har du glemt koden, kan vi hurtigt hjælpe).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1) Inde på komiteens hjemmeside 

skal man ind på ”kurser og 

forelæsninger” 

http://www.fu-komiteer.dk/admin
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Vi vil på sekretariatet meget gerne assistere med opdateringen af jeres hjemmeside, 
som er en vigtig kilde til nye (og gamle) brugere af Folkeuniversitetet. I kan altid 
ringe og få hjælp til selvhjælp, men vi hjælper også gerne med at lægge nye 
programmer ind og arkivere gamle. Vi skal blot have at vide, hvor vi kan hjælpe.  

 

 
 

 

Udgivet og redigeret af sekretariatet for Folkeuniversitetets Komitestyrelse v. Charlotte Linvald •  Folkeuniversitetet i midt- og vestjylland 

3) Inde på 

begivenheden  - 

allernederst  -

skal der trykkes 

på fanebladet 

”Arkiver 

kursus/forelæsn

ing under 

tidligere 

sæsoner”  og 

vælges ”Arkiver 

kursus/forelæsn

ing” 

4) Tryk på Opdater kursus – 
og begivenheden er rykket til 
Tidligere sæsoner 

 

Her skal begivenheder fra tidligere 
sæsoner gerne ligge, så programmet virker 
opdateret og aktuelt for en ny besøgende 

 


