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Nyt år, nyt design og ny hjemmeside  

Som I måske har bemærket, så har nyhedsbrevet fået nyt design. Vi har med det nye design ladet 
os inspirere af tidligere nyhedsbreve, samtidig med, at vi har forsøgt at ramme det design, I vil 
finde på den nye hjemmeside, som forventes klar til brug i januar 2016.  

Målet med den nye hjemmeside har været at skabe en levende og tidsvarende side, der, udover at 
være mere brugervenlig, i højere grad også søger at henvende sig til Folkeuniversitetets deltagere. 
Programmer og arrangementer har fået plads på forsiden, mens informationer og funktioner hen-
vendt til komiteerne har fået deres egen bagvedliggende fane.  

Med den nye hjemmeside håber vi, at endnu flere komiteer ønsker at lægge deres programmer ud 
på hjemmesiden og benytte muligheden for gratis online-annoncering.  

I vil modtage jeres komite-login samt en overskuelig guide, der - trin for trin - vejleder jer i brugen 
af den nye hjemmeside, så snart hjemmesiden er klar til brug. I er naturligvis også altid velkomne 
til at kontakte sekretariatet for at få hjælp til at komme i gang med at bruge den nye hjemmeside.  

Webadressen vil fortsat være wwww.fuko.dk. og det vil fortsat være her, I har mulighed for at ind-
sende ansøgninger, evalueringer og finde oplysninger om satser og takster.  

 

Velkommen til Ærø Folkeuniversitet 

Vi byder Ærø Folkeuniversitet v/formand Viggo Mortensen varmt velkommen hos Komitestyrel-
sen. Ærø Folkeuniversitet har tidligere været tilknyttet den syddanske region, men skifter til Komi-
testyrelsen med virkning fra 1. januar 2016. 

Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde fremover!   

 
Mon du bemærket har…? 

Vi forsøger hele tiden at optimere vores arbejdsgange, så sagsgang og ekspedition bliver så nem 
og enkel som mulig - både for jer og for os. Vi foretager derfor løbende justeringer og nedenfor 
følger en kort oversigt over seneste justeringer:  

Vedr. lønseddel: Forelæsere skal nu ikke længere benytte en kode, når de ønsker at se deres løn-
seddel. Lønsedlen sendes direkte til forlæserens e-boks. 

 

 

 

2015 

 Nyhedsbrev nr. 52 
December 2015 
 
Folkeuniversitetets Komitestyrelse 
Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb  
Tlf.: 97490595 
E-mail: kontor@fuko.dk 
Web: www.fuko.dk 



 
 

2 
F o l k e u n i v e r s i t e t e t s  K o m i t e s t y r e l s e  

 
Side 2 

Vedr. faktura: Fra 2016 er det ikke længere nødvendigt for jer at sende en bekræftelse retur, når I 
har modtaget og godkendt en faktura. Sekretariatet modtager nu automatisk en notifikation, når 
fakturaen er blevet læst, hvilket fremover vil gælde som en bekræftelse. Det vil sige, at vi kun for-
venter at høre fra jer, hvis I har rettelser eller spørgsmål til den fremsendte faktura.  

Vedr. ekspedition af kontrakter: Vi har forsøgt at nedbringe mængden af forespørgsler fra forelæ-
sere, der har forlagt deres kontrakt, deres forelæserrapport eller ikke får bekræftet kontrakten, 
ved at udsende kontrakter én til to måneder før foredraget afholdes. Dette har været med til at 
nedbringe mængden af forlagte kontrakter, men vist sig ikke at være hensigtsmæssigt for komite-
er, der ønsker hurtigst muligt at modtage en bekræftelse af kontrakten. Fra 2016 vil kontrakter 
derfor udsendes 2-3 uger efter, at ansøgningen er godkendt - uanset hvornår foredraget afholdes.  

Vedr. evaluering: Husk at indsende evalueringer/deltagerantal efter hvert afholdt foredrag. I eva-
lueringsskemaet bedes I venligst anføre kontraktnummeret i feltet ”holdnummer”. Holdnummer 
og kontraktnummer skal være det samme.  

Evalueringen udfyldes nemt via evalueringsskemaet, som kan findes her: 
http://fuko.dk/evaluering.php    

Vedr. ansøgninger: Når den nye hjemmeside tages i brug, vil det ikke længere være nødvendigt, at 
oplyse forelæserens bopælsadresse i ansøgningen. Forelæserens e-mailadresse vil fremover være 
tilstrækkelig, da al kontakt med forelæserne foregår via e-mail.  

 

Regnskabsaflæggelse 

Som sædvanlig skal komiteerne aflægge regnskab senest den 31. januar 2016. Det skema, I skal 
bruge til regnskabsaflæggelse, findes på følgende link: 

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

Hvis I er i tvivl om, hvordan regnskabet skal aflægges, er I velkomne til at kontakte sekretariatet, 
som på bedste vis vil forsøge at hjælpe. I skal huske at starte med den formue, I havde ultimo 
2014. Regnskabet skal sendes til sekretariatet.  

 

Administrationstilskud 

Har I husket at ansøge om administrationstilskud for 2016? Ellers kan I nå det endnu. Fristen er 31. 
december 2015. 

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

Bemærk venligst: 

- følges linket, er årstallet endnu ikke ændret fra 2014 til 2015, men proceduren er den samme. 

- medsendt finder I en oversigt over, hvor meget den enkelte komite er berettiget til at søge om i 
administrationstilskud.  

- 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 2015. Herefter vil nævnssekretariatet fore-
tage en beregning af jeres administrationstilskud.   

 

http://fuko.dk/evaluering.php
http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35
http://folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=82
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Komiteafgift 2016 

Komitéafgiften reguleres pr. 1. januar 2016. 

Se venligst nedenstående takster.  

 

Komité-afgift  pr. 1.01.16

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

Procentregulering 1.04.14 1,7162

Stigning pr. 1.04.15 0,4583

Forelæsning:
1 dt. 1.385 1.485 1.510 1.530 1.540 1.550

Kursus:
4 dt. 920 3.680 985 3.940 1.000 4.000 1.013 4.050 1.017 4.070 1.023 4.090

5 dt. 920 4.600 985 4.925 1.000 5.000 1.013 5.065 1.017 5.085 1.022 5.110

6 dt. 920 5.520 985 5.910 1.000 6.000 1.013 6.080 1.017 6.105 1.022 6.130

7 dt. 900 6.300 965 6.755 980 6.860 993 6.950 997 6.980 1.001 7.010

8 dt. 880 7.040 945 7.560 960 7.680 972 7.780 976 7.810 981 7.845

9 dt. 860 7.740 920 8.280 935 8.415 947 8.525 950 8.550 954 8.590

10 dt. 840 8.400 900 9.000 915 9.150 927 9.270 931 9.310 935 9.350

11 dt. 820 9.020 880 9.680 895 9.845 907 9.975 911 10.020 915 10.065

12 dt. 800 9.600 860 10.320 875 10.500 886 10.635 890 10.680 894 10.730

18 dt. 800 14.400 860 15.480 875 15.750 886 15.950 890 16.020 894 16.095

før 1.07.10

1.01.11 til

31.12.12

01.01.13 til 

31.12.14

01.07.10

til 31.12.10

01.01.15 til 

31.12.15

01.01.16 til 

31.12.16

 
 

 

Andre nyheder 

Kulturpris til Gribskov Folkeuniversitet 

Gribskov Folkeuniversitet modtog i november 2015 Gribskov Kommunes Kulturpris. Gribskov Fol-
keuniversitet, der med formand Gudmund Nielsen i spidsen blev stiftet i 2014, modtog prisen for 
deres folkeoplysende og forskningsformidlende arbejde, der har været med til at sætte Gribskov 
på landkortet.   

Vi ønsker Gribskov Folkeuniversitet stort tillykke med prisen! 

 

Folkeuniversitetet på Facebook  

Husk, at du kan finde Folkeuniversitetet på Facebook. Vi håber, at I vil lade jer inspirere af vores 
pilot-side ”Folkeuniversitetet i Midt og Vestjylland” og skulle I selv have lyst til at oprette en Face-
bookside, vil meget gerne hjælpe med oprettelsen og eventuelle spørgsmål. 

 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=b90lk3NIao5SiM:&imgrefurl=http://andrupsbookshelf.wordpress.com/2013/06/12/sa-er-andrups-bookshelf-endelig-kommet-pa-facebook/&docid=VPevQQMyTIq1DM&imgurl=http://andrupsbookshelf.files.wordpress.com/2013/06/like_1.jpg&w=620&h=413&ei=L0CwUpjUFILU4wS18IHABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:61,s:0,i:272&iact=rc&page=2&tbnh=165&tbnw=226&start=41&ndsp=45&tx=158&ty=34
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Komitestyrelsen og sekretariatet ønsker alle  

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

 

Sekretariatet har lukket for telefonisk betjening fra d. 18. december 2015 til d. 4. januar 2016. 
 

 

 

 

 

 


