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Møde i Komitestyrelsen,  
Tirsdag 26. november kl. 13-16.30  

Folkeuniversitetscenteret 
Tilstede: 
Poul Erik Kandrup (PK), Knud Jepsen (KJ), Gudrun Aspel (GA), Lars Petersen (LP) og Charlotte Linvald (CL) 

 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra Årsmøde 
Godkendt. KJ sammenskriver referat til hjemmeside.  
 

3. Meddelelser fra formanden 
-       v. Poul Erik Kandrup 
Meddelelser bliver gennemgået i løbet af nedenstående punkter 
 

4. Meddelelser fra Sekretariatet 
- v. Charlotte Linvald 
Nyt IT-system sat i gang. Bærbar computer indkøbt, som erstatter den ene stationære.  
Personlig email oprettet til CL  (cl@fuko.dk) og vores bogholder Poul Erik Jørgensen (pj@fuko.dk)  
 
Nyt telefonsystem på vej. Bredbånd og hurtigere internet, samt mobil. Tilsammen billigere end 
nuværende aftale. Når nyt tlf.nr. foreligger vil det blive rundsendt. Fastnet nr. stadig det samme.  
 
Sagsgang ved at blive effektiviseret og yderligere digitaliseret. Fremover skal forelæserens kontrakt 
ikke udskrives og underskrives, men bekræftende mail sendes retur fra forelæser. Faktura bliver 
sendt pr. mail sammen med kontrakt og evalueringsblanket til komiteen, der ligeledes skal bekræfte 
kontrakten.  
Efter foredrag skal forelæser indsende forelæserrapport, der stadig skal være underskrevet. Den kan 
dog godt scannes og sendes pr mail.  
 
Det blev diskuteret, om Komitestyrelsen skulle begynde at indkræve et administrationsgebyr, da det 
bliver benyttet i andre afdelinger. Det er dog ikke noget, der menes relevant for Komitestyrelsen på 
nuværende tidspunkt.  
 

5. Opfølgning fra Ledermøde 20.11.13 
- v. Charlotte Linvald 
De forskellige punkter fra Ledermødet blev gennemgået.  
 

6. Evaluering af Landsmøde i Middelfart 
Der var bred enighed om, at man kunne ønske en mere idémæssig og perspektiverende debat på 
landsmødet. Hvordan kunne man åbne en diskussion af Folkeuniversitetets særlige profil i forhold til 
andre folkeoplysende organisationer? Eventuelt skulle man overveje at forberede nogle resolutioner  
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til næste landsmøde. Især da landsmødet gerne skulle virke inddragende og motiverende for de 
lokale komiteer. 
Det var et godt tiltag med et panel fra de forskellige afdelinger, men ærgerligt at prioriteringen af 
tid umuliggjorde en egentlig paneldebat.  
Formandens beretning var meget lang, når der ikke var længere tid afsat til mødet. Tanken om at 
genoplive weekendmødet blev luftet.  
 

7. Komitestyrelsens kommunikation internt og ekstern 
PK fremlagde idéen om oprettelsen af et forum, hvor man kan drøfte og debattere interne 
anliggender, såsom hvor adskiller Folkeuniversitetet sig fra andre folkeoplysende organisationer?  
CL overvejer mulighederne for at starte en sådan platform.  
 
Nyt design for Nyhedsbrev blev fremvist af CL. Afsnit skal uddelegeres – deadline fredag 13. 
december.  

 
8. Initiativ for oprettelse af nye (og hendøende) komiteer 

PK fortalte om opstart af Gribskov til januar og GA om Skive. Yderligere initiativer skal 
gennemtænkes i arbejdsgruppe af PK, KJ og CL 
 

9. Fejring af Grundlovsændring 1915 
GA og PK ser på mulighederne for at Folkeuniversitetet kan fejre grundlovsjubilæumsåret 

 
10. Budgetopfølgning 

            -        v. Lars Petersen & Charlotte Linvald 

               LP og CL har gennemgået budget, som vil blive rundsent til styrelsens medlemmer. Umiddelbart ser           

det fornuftigt ud på de poster, vi selv kan styre.  

 

       11. Evt 

GA ser på projekt med Erasmus omkring 2015  - 50 året for Martin Bubers død  
 
CL informerede om, at Facebook side for Folkeuniversitetet Vestjylland er oprettet. Håbet er, at 
lokalkomiteer i området vil byde ind med arrangementer og input og også selv fungerer som 
administratorer, hvis muligt.  
 
Næste møde lørdag 1. marts 
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