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Referat af årsmøde den 13.maj 2012 
 

Til stede:  
 
Navn Komite 
Knud Jepsen Haslev 
Poul Erik Kandrup Helsingør 
Vibeke Andersen Holmegaard-Suså 
Jørgen Christensen Holmegaard-Suså 
Knud Bennetzen Rødding-Toftlund 
Lars Petersen Rødding-Toftlund 
Gudrun Aspel Råsted 
Kirsten Wegge Sydfalster 
Alice Feddersen Sydslesvig 
Jens Eg Thisted 
Anders Dam Thisted 
Bent Valeur Tønder 
Gerda Thomsen Viborg 
Peter Thomsen Viborg 
Eva Dahl Sekretariatet 
Rita Jensen, referent Sekretariatet  
 
 
1. Status og valg 

� Komitestyrelsen giver en status over virksomheden – herunder frem-
læggelse af regnskabet 2011. 

� Valg til styrelsen jf. vedtægter for Folkeuniversitetets Komitestyrelse § 
3.  

 
Formand Knud Jepsen aflagde beretning med udgangspunkt i udsendte Årsrapport – og 
fremhævede: 

• Einar Már Guðmundssonsturnen i foråret 2011. 
• Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2011. 
• Udsendelse af Nyhedsbreve. 
• Antallet af komiteer er nu på 34 – idet Herning, Skagen, Vestegnen og Haderslev 

har ændret tilknytning. Aulum-Haderup og Nordals er ophørt. Til gengæld er Nord-
falster og Ringsted kommet til. 

 
I forhold til Nævnet berettede formanden: 

• At der kan søges frimærkepenge hos Nævnssekretariatet. 
• At der i år ikke er puljemidler at søge. 
• At FU’s stigende udgifter til rejsegodgørelse er ved at blive analyseret. 
• At der til efteråret skal være valg til Nævnet – så kandidater efterlyses! 

 
Vedr. fremtiden fortalte Knud Jepsen om, at Komitestyrelsen har planer om at sætte aktivi-
teter i gang i forbindelse med Kierkegaards året samt Niels Bohr året i 2013. 
 
Afslutningsvis takkede formanden sekretariatet for deres arbejde. 
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Lars Petersen fremlagde regnskabet i relation til det udsendte regnskab og med fokus på 
note 6 og 7 som er de tal, Komitestyrelsen bedst har indflydelse på. 2011 gav et overskud 
på 40.748. Til regnskabsaflæggelse blev der desuden fremhævet, at Komitestyrelsen i 
modsætning til de øvrige enheder betaler husleje og ikke støttes af f.eks. universiteterne. 
 
Valg til Komitestyrelsen: Vibeke Bille-Hansen som er suppleant, er ikke længere med i Ny-
sted Komiteen, hvorfor der skulle vælges en ny suppleant.  Valgt blev Peter Thomsen fra 
Viborg Komiteen. Den øvrige Komitestyrelsen er på valg i 2013. 
 
 
2. Oplæg: Hvad gider folk høre om? v. Rasmus Dahlberg, historiker, forfat-

ter og ekstern lektor ved Københavns Universitet. 
 
Rasmus Dahlberg tog i sit foredrag udgangspunkt i ordet ”folk” – hvem er de ”folk” som 
folkeuniversitetet henvender sig til? Til at give et nærmere svar på det, brugte Dahlberg 
Minervamodellens fire segmenter. Og til det kan spørges – hvem vil vi gerne nå med fol-
keuniversitetet? De traditionelle eller de moderne? De materialistiske eller de idealistiske? 
Hvad interesser de sig for? Hvad vil de høre om? Mod hvem vil vi rette vores fokus? Hvor-
dan vil vi kommunikere? Dette var ifølge Dahlberg relevante spørgsmål at stille sig, forud 
for planlægning af et FU-program. Eller sagt lidt mere smart – hvis jeres FU-program er en 
tv-udsendelse – hvilken kanal sender I så på?  
 
Vel vidende at man skal være varsom med at sætte ”folk” for meget i bås – var oplevelsen 
den, at Dahlbergs foredrag gav noget at arbejde videre med for komiteerne. 
 
I forbindelse med Minervamodellen kan der søges på google om emnet, hvortil der kan 
findes mange hjemmesider, som beskæftiger sig med modellen.  
 

 
3. Drøftelser af visioner og strategi for det fremtidige Folkeuniversi-

tet/Komitestyrelsen. Hvad kan vi i Komitestyrelsen – og hvad vil vi? 
  
Indledningen til punktet var, at Komitestyrelsen i sin nuværende situation ville have gavn af  
at få klarlagt vision og strategi – set i lyset af, at der er nye medarbejdere i sekretariatet,  
men også især i forhold til at tænke fremtiden. Komitestyrelsen har på deres februarmøde  
så småt taget hul på vision/strategi-snakken – og vil med punktet have input fra komiteer- 
ne omkring det videre arbejde med at beskrive vision/strategi. 
 
Der var enighed blandt deltagerne om at vision/strategi primært gælder for Komitestyrel- 
sen – men med øje for hele FU-virksomheden, så vi ikke glemmer helheden. 
 
På spørgsmålet om, hvad Komitestyrelsen kan, som afdelingerne ikke kan – blev fleksibil- 
teten, mangfoldigheden, udveksling og identiteten forankret i de små samfund fremhævet.  
Derfor er det også de punkter, der skal lægges vægt på i en vision/strategi.  
 
Mht. fremtiden er Komitestyrelsens store udfordring, at vi har økonomi til at have et sekre- 
tariat kørende – men økonomien er ikke stor i forhold til at kunne udvikle virksomheden  
og dermed fortsat at understøtte komiteerne.  
 
Visionen der skal arbejdes ud fra, er at vi også i fremtiden har en selvstændig og autonom  
enhed under Folkeuniversitet. 
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4.  Temagrupper – sekretariatet og ideudveksling 
 
Spørgsmål til sekretariatet: 

• Til udvikling af elektronisk fakturering, enten i sekretariatet eller i de enkelte komite-
er med henblik på viderefakturering af komiteafgift (inklusiv deres eventuelle udgif-
ter til telefon og porto) er der brug for en ”opskrift”. Sekretariatet udarbejder en så-
dan. 

 
• Hvordan gemmes print af indholdsbeskrivelserne i ansøgningerne, så det hele 

kommer med? Sekretariatet laver en beskrivelse for, hvordan det kan gøres. 
 

• Erfaringer med elektronisk tilmelding og betaling. Sekretariatet opsamler erfaringer-
ne og videreformidler til alle komiteer. 

 
Udveksling af ideer 
Der blev udvekslet bordet rundt: 

 
Thisted Komiteen fremhævede bl.a.: 

• At komiteen har haft fremgang i antallet af foredrag og deltagerantal. Målet er at 
fastholde antallet/antallene. 

 
Holmegaard-Suså Komiteen fremhævede bl.a.: 

• At deres brand er kunsthistorie – men at de også har haft emner som kunsthånd-
værk samt ”Parker og haver”. 

• Deltagerne fastholdes bl.a. ved hjælp at en deltagerdatabase – hvor de personer, 
som står i databasen, modtager program. Der gøres også opmærksom på arran-
gementer via hjemmesiden. Der annonceres ikke. 

• Komiteen udsteder desuden gavekort til foredrag. 
 

Tønder Komiteen fremhævede bl.a.: 

• Primær en primus motor – men emner til programmet diskuteres ad hoc med andre 
– alt efter hvilke emner, der tages på programmet. 

 
Rødding-Toftlund Komiteen fremhævede bl.a.: 

• Komiteen har stor aktivitet  
• Stort samarbejde med Rødding Højskole samt med Ribe Kunstmuseum omkring 

kunstforedrag. 
 
Helsingør Komiteen fremhævede bl.a.: 

• At Komiteen har haft store glæde af ”serie-foredrag” f.eks. Platons samlede værker. 
• Samarbejder med byens to kirker og bibliotek om en festival, hvor et tema bliver be-

lyst på forskellige måder. F.eks. et tema om ”Ånd og åndelighed”. 
 
Viborg Komiteen fremhævede bl.a.: 

• At et af deres flagskibe er det litterære sommerseminar på Asmild Klosterland-
brugsskole – men også kunsthistorie, idehistorie mv. er på programmet. 

 
Sydslesvig Komiteen fremhævede bl.a.: 

• At deres emner primært er historie, kirkehistorie samt emner som er oppe i tiden – 
f.eks. omsorgssvigtede børn. 
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Haslev Komiteen fremhævede bl.a.: 

• Einar Már Guðmundsson foredrag og Astronomi 
• Arbejdet med at få etableret en komite i Ringsted 

 
Råsted Komiteen fremhævede bl.a.: 

• Sommeruniversitet som i år er om Nørre Vosborg. Arrangementet må meget gerne 
videreformidles. 

 
Komiteerne fra Sydfalster og Holmegaard-Suså foreslog at områdemøderne genindføres. 
 
Under punktet var der desuden en generel drøftelse af øget transportudgifter til forelæsere 
i det samlede FU samt genrationsskifteproblematikken i de enkelte komiteer. 
 
Afslutningsvis blev der under punktet udvekslet programmer. 
 
 
 
 


