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Årets gang 2017 

Året går på hæld og 2017 har været et begivenhedsrigt år for Folkeuniversitetets Komitestyrelse og for Fol-

keuniversitetet i Danmark. 

I marts måned nedsatte Kulturministeriet en arbejdsgruppe, der havde til opgave at drøfte mulighederne 

for en reform af Folkeuniversitetet i Danmark og fremsætte forslag til en mere decentral struktur. Dette 

arbejde resulterede i en rapport med anbefalinger til en ny struktur og udmøntedes efterfølgende i et lov-

forslag, der blev 1. behandlet i Folketinget i november 2017. Lovforslaget er nu henvist til udvalgsbehand-

ling og ifølge tidsplanen forventer Kulturudvalget at afgive betænkning ultimo marts 2018, hvorefter lov-

forslaget 2. og 3. behandles. 

Loven og en ny struktur ventes at træde i kraft 1. august 2018 og indebærer i hovedtræk, at Folkeuniversi-

tetsnævnet og Regionsstyrelserne nedlægges samt at Folkeuniversitetets fem administrative enheder - 

herunder Komitestyrelsen - omdannes til selvejende institutioner. 

Komitestyrelsen går dermed en ny og spændende tid i møde i foråret 2018. 

Traditionen tro, blev komiteernes årsmøde afholdt i maj på Folkeuniversitetscenteret Skærm Mølle. Ved 

årsmødet blev Inger Damgaard, formand for Holmegaard-Suså Folkeuniversitet, valgt til Komitestyrelsens 

bestyrelse. Hun afløste her Knud Jepsen, formand for Haslev Folkeuniversitet, der siden Komitestyrelsens 

oprettelse i 2005 har ydet en stor og prisværdig indsats som formand og næstformand for Komitestyrelsen. 

Ved valget blev Lars Ebbensgaard, nævnsmedlem og formand for Folkeuniversitetet i Lemvig, tilforordnet 

bestyrelsen. 

I november måtte vi - grundet lykkelige omstændigheder - sige mange tak for nu til sekretariatets kommu-

nikationsmedarbejder, Maja Sandberg. Trine Kirk, der har været tilknyttet sekretariatet i virksomhedsprak-

tik i perioden 15. november til 15. december, ventes at afløse Maja pr. 15. januar 2018. 

2017 bød også på nyt på komitefronten. I juni fik Harrevig sit første Folkeuniversitet og vi er meget glade 

for, at der nu, takket være gode kræfter, også tilbydes folkeuniversitetsforelæsninger på Harrevig egnen. 

Udover Harrevig-Egnens Folkeuniversitet ser vi frem til at kunne byde endnu en komite velkommen ved 

Komitestyrelsen, da Sydvestjysk Folkeuniversitet skifter tilhørsforhold til Komitestyrelsen med virkning fra 

januar 2018. 

Dermed synes kimen at være lagt i 2017 til et også meget begivenhedsrigt og spændende kommende år for 

Folkeuniversitetets Komitestyrelse. 
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På vegne af Komitestyrelsens bestyrelse og sekretariatet, vil jeg gerne sige mange tak for det gode samar-

bejde i 2017 og ønske alle en god jul. 

 

Mange venlige hilsener og de bedste ønsker for 2018, 

Carina Hellerup Vestergaard   

    

 

Regnskabsaflæggelse 2017 

Som sædvanlig skal Folkeuniversitetets komiteer aflægge årsregnskab for det seneste års aktiviteter.  

Regnskabet skal indsendes til Komitestyrelsens sekretariat senest den 31. januar 2018. 

Det skema, I skal bruge til regnskabsaflæggelse, kan I finde på www.folkeuniversitetet.dk eller via følgende 

link: 

http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35 

I årsregnskabet skal huske at starte med den formue, I havde ultimo 2016.   

Har I spørgsmål til regnskabsaflæggelse, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os her på sekretaria-

tet, så vil vi på bedste vis forsøge at hjælpe.  

 

Administrationstilskud 2017 
Har I husket at ansøge om administrationstilskud for 2017? Ellers kan I nå det endnu.  

Fristen er d. 15. januar 2018. Ansøgninger om administrationstilskud fremsendt til nævnssekretariatet ef-

ter denne dato behandles ikke. 

I kan læse mere om administrationstilskuddet og hvordan man søger her:  

http://folkeuniversitetet.dk/Modules/Getfile.aspx?FileID=166 

Via nedenstående link kan I finde en oversigt over, hvor stort et tilskud jeres komite er berettiget til: 

 http://folkeuniversitetet.dk/Modules/Getfile.aspx?FileID=165 

Bemærk venligst: 

- komiteer med mindre end tre års aktivitet, er også velkomne til at søge. I skal blot anføre, hvor mange 

dobbelttimer I i alt har afholdt ved udgangen af 2017. Herefter vil nævnssekretariatet foretage en bereg-

ning af jeres administrationstilskud.   

 

Husk indberetning af deltagerantal 
I den senest udsendte statusoversigt (pr. 24.10.17) over komiteens aktiviteter kan I se, om I har indberettet 

deltagerantal for jeres arrangementer. Af hensyn til Komitestyrelsens årsopgørelse, håber vi at modtage 

alle manglende indberetninger af deltagerantal inden 31. januar 2018. 

Indberetning kan ske via evalueringsskemaet på www.fuko.dk  

http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35
http://folkeuniversitetet.dk/Modules/Getfile.aspx?FileID=166
http://folkeuniversitetet.dk/Modules/Getfile.aspx?FileID=165
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Komiteafgift 2018 
Komitéafgiften reguleres som foregående år pr. 1. januar. 

Se venligst nedenstående komiteafgift gældende pr. 1. januar 2018. 

 

Komité-afgift  pr. 1.01.18

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

Procentregulering 1.04.17 1,0424%

Forelæsning:
1 dt. time 1.530 1.540 1.550 1.563 1.579

Kursus:
4 dt. timer 1.013 4.050 1.017 1.023  1.031 1.042

5 dt. timer 1.013 5.065 1.017 1.023 1.031 1.042

6 dt. timer 1.013 6.080 1.017 1.023 1.031 1.042

7 dt. timer 993 6.950 997 1.001  1.009 1.020

8 dt. timer 972 7.780 976 981  989 999

9 dt. timer 947 8.525 950 954  962 972

10 dt. timer 927 9.270 931 935  942 952

11 dt. timer 907 9.975 911 915  922 931

12 dt. timer 886 10.635 890 894   901 910

18 dt. timer 886 15.950 890 894  901 910

1.01.2015 til

31.12.2015 01.01.2017…

01.01.2013 til 

31.12.2014

01.01.2016 til 

31.12.2016 01.01.2018…

 

 

Honoraret til forelæsere reguleres pr. 1. april 2018. I vil modtage information om nye takster, når de fore-

ligger. Husk, at I altid kan finde Folkeuniversitetets aktuelle satser og takster på hjemmesiden www.fuko.dk 

 

Inspiration til kommende programlægning? 
I kan finde inspiration til den kommende programlægning under ”Månedens anbefaling” på Komitestyrel-

sens nyhedsblog. 

Som sædvanlig udsendes også i starten af det kommende år en samlet halvårlig aktivitetsliste med samtlige 

afholdte forelæsninger ved Komitestyrelsen i efterår/vinter sæsonen 2017.  

I er også meget velkomne til at rette henvendelse til sekretariatet, hvor vi kan være behjælpelig med for-

slag til både emner og forelæsere. 

 

Komiteernes årsmøde 2018 

Komiteernes årsmøde 2018 afholdes på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle lørdag d. 5. maj 2018. 

Et vægtigt punkt på dagsordenen til mødet vil være Folkeuniversitetets nye struktur, som til den tid ventes 

at være vedtaget. Derudover vil der, som foregående år, være rig mulighed for at møde gode kollegaer og 

for udveksling af erfaringer med komitearbejdet. 

Invitation og program fremsendes først i det kommende år. 
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Vi håber, at I allerede nu vil reservere datoen og vi glæder os til at se, så mange af jer som muligt. 

 

 

Folkeuniversitetets Komitestyrelse ønsker alle  

en god jul og et godt nytår. 
 

 

Sekretariatet har lukket fra d. 21. december 2017 til d. 8 januar 2018. 
 

 

 

 

 

 


