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Årsberetning 2016 

2016 har på mange måder været et godt år for Folkeuniversitetets Komitestyrelse. Virksomheden i komite-
erne er i stærk og positiv udvikling, der etableres nye komiteer rundt om i landet, der skabes nye samar-
bejdsrelationer lokalt og tænkes nye tanker omkring programlægning og markedsføring. Aktivitetsniveauet 
og deltagerantallet i 2016 tegner til at blive det højeste i mere end fem år for Komitestyrelsen.  

Dette er på alle måder glædeligt, da det betyder, at endnu flere nysgerrige og videbegærlige deltagere får 
glæde og gavn af jeres store indsats, der bringer forskningsformidling uden for universitetsbyerne. 

Nye ansigter og kræfter er kommet til i flere komiteer og er med til at sikre, at et højt fagligt niveau, stor 
ekspertise og ikke mindst engagement fortsat er dét, der kendetegner Folkeuniversitetet rundt omkring i 
landet. 

Det har også været skiftedag i Folkeuniversitetsnævnet (FUN), hvor i alt 8 nye medlemmer tiltrådte i be-
gyndelsen af 2016. Birgit Sørensen (Gribskov Folkeuniversitet) og Lars Ebbensgaard (Folkeuniversitetet i 
Lemvig) afløste her Anders Damm (Thisted Folkeuniversitet) og Alice Feddersen (Sydslesvigs Folkeuniversi-
tet) i FUN og repræsenterer nu folkeuniversitetsvirksomheden uden for universitetsbyerne sammen med 
Lene Graarup (Hjørring Folkeuniversitet), Ole Have Jørgensen (Horsens-Hedensted Folkeuniversitet) og 
Frank Birkebæk (Roskilde, ROMU).  

I efteråret 2016 meddelte formand for FUN, Troels Borring, at han ønsker at træde tilbage fra formandspo-
sten ved årsskiftet. En ny formand er endnu ikke udpeget, men forventes at tiltræde i begyndelsen af 2017.  

Troels Borring har i sin tid som formand formået at starte en debat om Folkeuniversitetets struktur og or-
ganisation. En debat, som VIFO, Videncenter for Folkeoplysning, med deres analyse af Folkeuniversitetet i 
efteråret 2015 samt en kritisk rapport fra Rigsrevisionen (2015) også har været med til at igangsætte og 
kvalificere. Som følge af Rigsrevisionens rapport blev Folkeuniversitetet i begyndelsen af året sat under 
skærpet tilsyn af Kulturministeriet, et tilsyn, der blev ophævet i november 2016. Mange muligheder og 
synspunkter er sidenhen blevet vendt, men ved nævnsmøde i september 2016 blev det besluttet ikke at 
ændre strukturen i Folkeuniversitetet, hvilket betyder, at alle enheder bibeholdes, og at komiteerne der-
med kan beholde den tilknytning, de har. 

FUN har besluttet, at der i det kommende år skal søges en effektivisering af administrationen i Folkeuniver-
sitetet. For Komitestyrelsen indebærer dette en mulig omlægning af administrationssystem og hjemme-
side. Drøftelserne af denne omlægning er endnu ikke afsluttet, men vi forventer at kunne give jer en mere 
konkret information i begyndelsen af 2017. For Komitestyrelsen er det vigtigt, at en sådan omlægning bety-
der flere fordele end ulemper for komiteerne, og at I besværes mindst muligt under omlægningen. 

Derudover er det nu også besluttet, at der fremadrettet afholdes landsmøde hvert år. Dette års landsmøde 
blev afholdt d. 19. november i Middelfart med ca. 50 deltagere fra hele landet. Næste års landsmøde afhol-
des lørdag d. 18. november. Vi håber, at I allerede nu vil reservere datoen. 

Her på sekretariatet er der også sket flere positive forandringer i løbet af året.  
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Vi har siden maj haft stor glæde af at have Maja Sandberg ansat og kan se frem til at Maja fortsætter på 
sekretariatet frem til juli 2017. 

I maj blev også Komitestyrelsens årsmøde for komiteerne afholdt på Folkeuniversitetscenteret Skærum 
Mølle. Her blev der udvekslet erfaringer og det var muligt at få konkret hjælp til markedsføring, Facebook 
og hjemmesiden. Næste årsmøde afholdes lørdag d. 6. maj 2017 - vi håber, at I allerede nu også vil reserve-
re denne dato.  

I begyndelsen af året gik Komitestyrelsens nye hjemmeside i luften. Det er vores indtryk, at siden er blevet 
taget vel imod og nu opleves mere brugervenlig. På den nye side kan man nu se komiteernes arrangemen-
ter på forsiden, man kan streame nogle af Folkeuniversitetets forelæsninger derhjemme, finde oversigt 
over emner og forelæsere, se beskrivelser procedurer og finde meget andet praktisk information. 

I starten af 2017 vil vi tilføje en form for ”elektronisk opslagstavle”, hvor vi vil formidle relevante artikler og 
oplysninger vedr. komitearbejdet. På opslagstavlen vil vi også viderebringe udvalgte evalueringer og anbe-
falinger til emner og forelæsere - en form for ”månedens forelæsninger” med udgangspunkt i jeres evalue-
ringer. På opslagstavlen vil det også være muligt for jer løbende at debattere og udveksle gode idéer og 
erfaringer med hinanden.    

Herudover vil I i 2017 også kunne finde en ”håndbog” for komiteer på hjemmesiden. I løbet af efteråret 
2016 har vi indsamlet en række gode erfaringer fra komitearbejdet, som sammen med de mest grundlæg-
gende oplysninger om praksis og retningslinjer gøres tilgængelig i form af en ”håndbog” på hjemmesiden. 
Vi håber, at håndbogen vil være til glæde, gavn og inspiration for nye komiteer såvel som de erfarne.  

 

På vegne af Komitestyrelsens bestyrelse og hele sekretariatet, vil jeg gerne sige mange tak for en stor ind-
sats og for det gode samarbejde i 2016. 

Rigtig god jul og de bedste ønsker for 2017. 

 

Mange venlige hilsener, 

Carina Hellerup Vestergaard   

    

 

Regnskabsaflæggelse 2016 
Som sædvanlig skal komiteerne aflægge regnskab senest den 31. januar 2016. 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 2015.  Endeligt årsregnskab skal sen-
des til Komitestyrelsens sekretariat.  

Hvis I er i tvivl om, hvordan regnskabet skal aflægges, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os her på 
sekretariatet, så vil vi på bedste vis forsøge at hjælpe.  

 

Administrationstilskud 
Har I husket at ansøge om administrationstilskud for 2016? Ellers kan I nå det endnu. Fristen er 31. decem-
ber 2016. 

Læs mere her: http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=82 

http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35
http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=82
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Via ovenstående link kan I finde en oversigt over, hvor stort et tilskud jeres komite er berettiget til og hvor-
dan man søger om administrationstilskuddet. 

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 2016. Herefter vil nævnssekretariatet foretage en bereg-
ning af jeres administrationstilskud.   

 

Husk indberetning af deltagerantal 
Har din komite glemt at indberette deltagerantal? I den senest udsendte statusoversigt kan I se, om I har 
indberettet deltagerantal for jeres arrangementer. Vi håber, at modtage alle manglende indberetninger, 
inden 31. januar 2017.  
 
Komiteafgift 2017 
Komitéafgiften reguleres pr. 1. januar 2017. 
 
Se venligst nedenstående takster. 
 

Komité-afgift  pr. 1.01.17

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

Procentregulering 1.04.16/Fo 0,7960%

Forelæsning:
1 dt. time 1.530 1.540 1.550 1.563

Kursus:
4 dt. timer 1.013 4.050 1.017 1.023  1.031

5 dt. timer 1.013 5.065 1.017 1.023 1.031

6 dt. timer 1.013 6.080 1.017 1.023 1.031

7 dt. timer 993 6.950 997 1.001  1.009

8 dt. timer 972 7.780 976 981  989

9 dt. timer 947 8.525 950 954  962

10 dt. timer 927 9.270 931 935  942

11 dt. timer 907 9.975 911 915  922

12 dt. timer 886 10.635 890 894   901

18 dt. timer 886 15.950 890 894  901

1.01.2015 til

31.12.2015 01.01.2017…

01.01.2013 til 

31.12.2014

01.01.2016 til 

31.12.2016
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Folkeuniversitetets Komitestyrelse ønsker alle  

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

 

Sekretariatet har lukket fra d. 21. december 2016 til d. 2. januar 2017. 
 

 

 

 

 

 


