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Mødereferat, Folkeuniversitetets Komitéstyrelse 
d. 23. januar 2015 kl 11.00, Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 

 
 

Tilstede ved mødet: Poul Erik Kandrup (PEK), Gudrun Aspel (GA), Jan Zimmermann (JA), Knud Jepsen (KJ), 
Carina Hellerup Vestergaard (CHV) 
 
Fraværende: Lars Petersen 
 
Referent: Carina Hellerup Vestergaard 
 

 

1. Velkommen 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
 

3. Nyheder vedrørende komitéerne 
Ny komité i Vallensbæk? Som følge af en kontakt skabt på Folkemødet på Bornholm i sommeren 2014 har 
Vallensbæks borgmester ønsket at undersøge, om der kunne skabes en selvstændig komité i kommunen. 
Sagen har været drøftet med Komitestyrelsen, og der er nu indkaldt til stiftende generalforsamling d. 5. 
febnruar. Her deltager PEK.  
 
Ny komité i Vamdrup. Komiteen har afholdt stiftende generalforsamling og er formelt godkendt af 
Folkeuniversitetsnævnet.    
 
Komitéen Gribskov Folkeuniversitet blev etableret i 2014, og er kommet godt fra start. Sekretariatet 
varetages af 2 medarbejdere på biblioteket. Der er indkaldt til generalforsamling d. 25. februar.  
 
Sinding-Ørre Folkeuniversitet blev oprettet i 1992 med Niels Knudsen som formand.  Det blev til mange 
gode år med stor søgning, men nu ønsker formanden at trække sig af helbredsgrunde. Der skal arbejdes på 
at finde afløsere, der kan fortsætte det gode arbejde.   
.  
Der var et ønske om en mere generel drøftelse af procedure i forbindelse med oprettelse af nye komiteer. 
Sættes på dagsordenen ved et kommende møde.    
 
 

4. Grundlovsarrangement 2015 
Folkeuniversitetets Komitéstyrelse har ansøgt om midler fra Folketingets grundlovspulje, både i 1. og i 2. 
runde, uden at komme i betragtning. Samme skæbne er overgået alle de folkeuniversitetsenheder, der har 
ansøgt og det må betragtes som beklageligt. Komitéstyrelsen har dog fået en bevillig fra SPAR NORD fonden  
 



 

2 

 

 
 
 
(kr. 55.000) til at afholde 2 konferencer, der skulle ”indramme” de projekter, man havde håbet at kunne 
gennemføre med tilskud fra grundlovspuljen. Et alternativt initiativ skal overvejes, men der vil desværre 
ikke være mulighed for at yde tilskud til arbejdet i komiteerne. Det beklager vi særdeles meget – også at 
afgørelsen kommer så sent.  
 
  

5. Håndtering af komitéstyrelsens hjemmeside 
Der var bred enighed om, at komitéstyrelsens hjemmeside er et vigtigt middel til formidling af 
Folkeuniversitetets aktiviteter, og derfor er et område, der skal prioriteres fremadrettet. JZ bemærkede, at 
der var problemer med at udskrive uploadede Folkeuniversitetsprogrammer. Der blev endvidere udtrykt 
ønske, om at Komitestyrelsen tilbyder komitéerne en officiel standard emailadresse, der følger komitéen. 
Herved sikres overleveringen af korrespondancer og informationer i tilfælde af formandsskifte. Det blev 
besluttet at CHV kontakter webkonsulent Henrik Bjørkå med henblik på at opdatere hjemmesidens indhold 
og layout samt at rette op på eventuelle problemer og at undersøge muligheden for standard 
emailadresser. Komitéerne forelægges muligheden for standard emailadresse ved årsmødet 2015. 
 
 

6. Håndtering af komitéernes hjemmesider 
Flere komitéer har endnu ikke en hjemmeside og mange af de eksisterende hjemmesider er mangelfulde. 
CHV undersøger de enkelte komitéers hjemmesider og tilbyder de pågældende komiteer bistand ved 
oprettelse eller opdatering af hjemmeside. 
 
 

7. Årsmøde for komitéerne 
Årsmøde for komitéerne afholdes søndag d. 10. maj 2015 kl. 12.00 til 16.00 (frokost fra kl 12.00- 13.00) på 
Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle. To repræsentanter fra hver komité er velkomne. Transportudgifter 
til arrangementet afholdes af Komitéstyrelsen. 
 
Der har de foregående år været et nedadgående deltagerantal ved komitéernes årsmøde mens de 
regionale møder, der har været afholdt på Sjælland, har haft et særdeles godt fremmøde. Nye mødeformer 
skal derfor drøftes. Årsmødet 2015 holdes i forlængelse af Støtteforeningens 30-års jubilæumsmøde. 
Årsmødet skal bl.a. give mulighed for erfaringsudveksling, hvilket altid har været et meget påskønnet pkt. 
på dagsordenen.   
 
  

8. Komitéernes årsregnskab 2014 
Deadline for indsendelse af komitéernes årsregnskab 2014; 1. februar 2015. Sekretariatet havde ved 
mødets afholdelse allerede modtaget flere årsregnskaber. Evt. påmindelse udsendes efter overstået 
deadline. 
 
 

9. Komitéstyrelsens årsregnskab 2014 
Foreløbigt regnskab for 2014 godkendt.  
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10. Reformationsjubilæet 2017 
Punktet udsættes til næste komitestyrelsesmøde. 
 
 

11. Nyt fra sekretariatet 
På baggrund af en digitalisering af arbejdsgange, er sekretariatets behandling af sagsgange effektiviseret. 
Set i lyset af bogholder, Poul Erik Jørgensens, funktion og håndtering af sagsgange under skiftet af 
sekretariatsleder, blev det besluttet, at Poul Erik Jørgensen fortsat skal varetage dele af sekretariatets 
administrative funktioner, herunder opdatering af sagsgange, under sekretariatslederens supervision. 
Herved frigives der timer til fokusering på mere udviklende aspekter af sekretariatets arbejdsopgaver, 
herunder markedsføring via facebook, hjemmesidestyring, repræsentationsmøder etc. 
 
  

12. Eventuelt 
Det blev besluttet at regulere bogholderens timeløn fra d. 1.1. 2015  


