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Velkommen til to nye medarbejdere på sekretariatet 

Med virkning fra d. 17. februar 2020 tiltrådte Susanne Haunstrup Kirkegaard barselsvikariatet som sekretariats-

leder ved Komitestyrelsen. Susanne er kulturgeograf og har gennem de seneste år beskæftiget sig med en række 

projekter i Afrika og senest i Tanzania, hvor hun i forbindelse med et forskningsprojekt har undersøgt forandrin-

ger i forbindelse med landsbyers transformation til urbane byområder. Susanne har en kandidatgrad i Kultur-

geografi fra KU og er bachelor i International Udvikling & Kultur- og Sprogmøde Studier fra RUC.  

Susanne varetager sekretariatslederstillingen fra d. 6. marts 2020 og frem til medio januar 2021, hvor Carina 

Hellerup Vestergaard ventes tilbage fra barselsorlov. 

Derudover har vi i denne uge budt endnu en ny medarbejder velkommen, da Anette Højberg Nielsen d. 2. marts 

startede som bogholder og administrativ medarbejder ved Komitestyrelsen. Anette er cand.merc.aud. fra BSS og 

har tidligere arbejdet med revision for bl.a. Price Water House Coopers og Krøyer Pedersen. Anette afløser her 

Ulla Jørgensen, som har varetaget kommunikation og kontrakthåndtering og Poul Erik Jørgensen, der efter 8 år 

som bogholder ved Komitestyrelsen nu har valgt at trække sig tilbage. Anita Zacho varetog, for en kort periode 

inden jul, bogholderifunktionen, men så sig desværre ikke i stand til fortsætte efter jul, hvorfor Poul Erik igen har 

varetaget bogholderiet frem til nu, hvor en afløser er fundet.  

Med nye kræfter på sekretariatet ser vi frem til at kunne fortsætte det gode samarbejde med jer og håber, I vil 

tage godt imod både Susanne og Anette.   

   

Velkommen til to nye komiteer - Folkeuniversitet Skjoldungernes Land og Torup 
Bogby Folkeuniversitet 

Fra årsskiftet 2019/20 udbydes der nu også folkeuniversitetsarrangementer i og omkring Lejre Kommune på 

Sjælland. Dette sker gennem Folkeuniversitet Skjoldungerenes Land, som i foråret 2019 blev etableret i relation 

til nationalparken Skjoldungernes Land og det nye folkeuniversitet er nu kommet godt fra start med deres første 

programsæson.   

Derudover ser vi frem til at byde endnu ny komite velkommen, Torup Bogby Folkeuniversitet, som er under 

etablering og afholder stiftende generalforsamling d. 15. marts 2020 k. 12.00 - 13.00 på Dyssekilde Station.  

Vi glæder os over, at der dermed udbydes folkeuniversitetsarrangementer to nye steder i landet og ser frem til 

at udbygge samarbejdet med begge komiteer fremover.  
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Komiteernes årsmøde 2020 

Komiteernes årsmøde afholdes i år lørdag d. 24. april - søndag d. 25. april på Folkeuniversitetscenteret, hvor der 

er mulighed for indkvartering allerede fra fredag d. 23. april. Komitestyrelsen godtgør som sædvanlig rejseom-

kostninger efter gældende regler for to deltagere pr. komite. 

Programmet vil udover de faste punkter på dagsordenen, herunder årsberetning, regnskab og statistik, i år også 

omhandle temaet Dannelse og Folkeoplysning med oplæg ved bl.a. lektor i pædagogisk filosofi, Brian Degn Mår-

tensson. 

Derudover vil der, som foregående år, være rig mulighed for at møde gode kollegaer og for udveksling af erfa-

ringer med komitearbejdet. 

Invitation og program fremsendes snarest og vi glæder os til at se, så mange af jer som muligt denne weekend 

på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. 

 

Markering af Genforeningen 2020 

I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, hvilket markeres med arrangementer 

landet over og også i folkeuniversitet, hvor det fortsat er muligt at søge støtte til genforeningsarrangementer 

ved Komitestyrelsen, der har modtaget midler til formålet fra Folketinget og Kulturministeriets pulje til marke-

ring af Genforeningen. 

De to foredrag, der var planlagt, som en del af det indledende seminar d. 22. februar, er nu rykket frem til d. 18. 

april, hvor I er meget velkomne til at deltage og få en nærmere orientering om projektet og støttemuligheden. 

Orientering om initiativer vedrørende Genforeningen vil også være en del af programmet for årsmødet 2020.   

For mere information om ansøgning og kriterier for støtte, se venligst mail af d. 6. februar 2020 eller henvend jer 

til sekretariatet.       

 

FUKO-pulje: støtte til særlige aktiviteter 

Siden september sidste år har det været muligt for komiteer tilknyttet Komitestyrelsen at søge støtte til afvikling 

af særarrangementer ved den tre-årige forsøgspulje - FUKO-puljen. Puljen er oprettet med henblik på at støtte 

nytænkende forsøg med nye målgrupper, fagområder og arrangementsformer - og herefter dele de gode idéer 

og erfaringer på tværs af komiteer. 

Puljen har indtil videre støttet en række forskelligartede projekter omhandlende: Jordens klimahistorie, Lands-

byudvikling, FN` udviklingsmål - forsøg med formidling til udviklingshæmmede unge og voksne, Kirkegårdsvan-

dringer, Forsøg med nye informationsformer og Sommeruniversitet 2020: Klima og sammenhæng.  

Alle tilknyttede komiteer er velkomne til at søge støtte. Ansøgninger skal sendes til sekretariatet (via ansøg-

ningsskema) og behandles løbende af et nedsat puljeudvalg.  

For mere information om kriterier og rekvirering af ansøgningsskema, bedes I venligst henvende jer til sekretari-

atet.   

 

Samarbejde med Folkekirken 

Det 4-årige folkekirkelige udviklingsprojekt ”Kirken på landet” afholdte d. 31. januar d.å. en afsluttende konfe-

rence på Folkeuniversitetscenteret på Skærum Mølle og som en udløber af projektet blev muligheden for et øget 

samarbejde mellem de enkelte sogne, provstier og de lokale folkeuniversiteter drøftet. Komitestyrelsen har på 
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den baggrund udsendt en folder om samarbejde med folkeuniversitetet, hvori man kan læse mere om vilkår og 

regler for samarbejde mellem folkeuniversitet og folkekirke. 

Folderen kan findes som pdf. vedhæftet mail af d. 18. februar 2020 eller kan rekvireres ved henvendelse til se-

kretariatet.  

Husk, at I også kan finde vores generelle guide til samarbejde med folkeuniversitetet her: https://fuko.dk/fuko-

blog/retningslinjer-for-samarbejde-med-folkeuniversitetet/   

 

Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag 

Igen i år er det muligt at livestreame offentlige naturvidenskabelige foredrag direkte fra Aarhus Universitets 

auditorier. Forårets foredragsrække er allerede godt i gang, men det er fortsat muligt at vise de resterende fore-

drag i rækken eller begynde at forberede den kommende sæsons foredragsrække. For mere information om 

livestreaming, se venligst hjemmesiden for offentlige naturvidenskabelige foredrag: https://ofn.au.dk/ 

 

Naturens år på DR 

DR har i 2020 særligt fokus på naturen og lancerer henover året en række tv-udsendelser og arrangementer, der 

skal højne befolkningens viden om og kendskab til naturen. Dermed vil der være et øget fokus og en øget me-

diedækning af emner, der vedrørende natur og naturvidenskab, hvilket med fordel kan tænkes ind, når I pro-

gramlægger efterårets folkeuniversitetsarrangementer. I kan læse mere om DR´s initiativer under overskriften 

”Vores natur” på www.voresnatur.dk.  

 

Inspiration til kommende programlægning? 

På vores hjemmeside www.fuko.dk kan I finde mere inspiration til jeres kommende programlægning. Bl.a. kan I 

læse ”Månedens anbefaling”, som er et udpluk af de evalueringer og anbefalinger af forelæsninger, vi modtager 

fra jer. Under fanen ”Foredrag og forelæsere” kan I finde en emneinddelt oversigt, hvor I kan finde forslag til 

forelæsere inden for bestemte emner. Derudover kan I under ”Hørt, Set, Læst” finde links til relevante puljer, 

læse indlæg om ophavsret, få hjælp til oprettelse af Mobile Pay, finde DFS´ forskerdatabase og læse vores guide 

til samarbejde med Folkeuniversitetet, som kan videreformidles til samarbejdspartnere. 

Som sædvanlig udsendes også her fra sekretariatet halvårligt aktivitetslisten – en samlet oversigt over samtlige 

afholdte forelæsninger ved Komitestyrelsen (senest udsendt i januar 2020 for 2. halvår 2019).  

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

til både emner og forelæsere inden for bestemte emner. 

 

Satser og takster 2020 
Forelæserhonoraret, som fastsættes af staten, reguleres almindeligvis 1 - 2 gange årligt og regulering af komite-
afgifter følger denne regulering af honoraret.  
Satser for rejsegodtgørelse reguleres almindeligvis pr. 1. januar. 

I vil som sædvanlig modtage besked, når der sker ændringer og I kan altid finde de aktuelle takster og gældende 
regler på vores hjemmeside www.fuko.dk.  
 
Her følger oversigt over gældende takster 2020:  

https://fuko.dk/fuko-blog/retningslinjer-for-samarbejde-med-folkeuniversitetet/
https://fuko.dk/fuko-blog/retningslinjer-for-samarbejde-med-folkeuniversitetet/
https://ofn.au.dk/
http://www.voresnatur.dk/
http://www.fuko.dk/
http://www.fuko.dk/
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Komiteafgift 2020 (pr. 1. okt. 2019) 

Komiteafgift foredrag (FO) for 1 dobbelttime: 1.653,00 kr. 

Komiteafgift kursus (UK) for 1 dobbelttime: 1.090,00 kr. 

Forelæserhonorar 2020 (Pr. 1. oktober 2019) 

Forelæsning (FO) 2.158,81 kr. (inkl. feriepenge kr. 239,87). 

Kursusundervisning (UK) er på 1348,86 kr. (inkl. feriepenge 149,87). 

Rejsegodtgørelse pr. 1. januar 2020: 

Kørselsgodtgørelse: 

Lav takst 1,96 kr. pr. km. 

Høj takst 3,52 kr. pr. km. (kan bevilges i ganske særlige tilfælde, f.eks. ved transport af tungt materiale og kun 

efter forhåndsaftale med sekretariatet). 

Fortæring: 

Der kan godtgøres udgifter til fortæring mod dokumentation (bilag) hvis: 

• Rejsen har en varighed over 5 timer 

• Rejsen strækker sig over 8 km. 

• At der ikke udbetales dagpenge 

Frokost/aftensmad: kr. 156,30 

Morgenmad: kr. 78,15 

Dagpengeberegning: 

Kun hvis rejsen har varet mindst 24 timer, udbetales time- eller dagpenge efter de for Statens Tjenestemænd pt. 
gældende regler: Kr. 21,71 pr. time / kr. 521,00 pr. døgn.  

Hotel: 
Maks. kr. 1000 

 


