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1. Regnskabsaflæggelse
Tak fordi langt de fleste af jer, indsendte regnskabet til tiden. Det gjorde det nemmere at få det samlede
regnskab færdig i tide.

2. Nye takster
Pr. 1. april 2012 er taksterne for 1 dobbelttime forelæsning: 1.999,00 kr. og for 1 dobbelttime kursus
1249,00 kr. Komiteafgiften er uændret i 2012 (1.510,00 pr. dobbelttime).

3. Evalueringsrapport
Langt de fleste komiteer sender deres evalueringsrapport pr. mail via hjemmesiden. Sekretariatet har derfor besluttet, at der ikke længere sendes en papirudgaven af evalueringsrapporten med kontrakterne, når
de sendes til komiteerne. De komiteer, som fortsat ønsker at få en papirudgave kan få det, hvis de blot
giver sekretariatet besked.

4. Program på hjemmesiden
Der er mulighed for at indsætte hele sæsonprogrammer på en gang på hjemmesiden. Således er det ikke
nødvendigt at taste arrangemterne enkeltvis. Se f.eks. Thisted Folkeuniversitet.

5. Nye og lukkede komiteer
I løbet af foråret er det lykkedes at starte en komite i Ringsted. Vi siger velkommen til Ringsted. Samtidig
skal det nævnes, at vi også har sagt farvel ti to komiteer, som i længere tid ikke har haft nogen aktivitet. Det
er Aulum-Haderup/Trehøje komiteen og Nordals komiteen. Vi takker for samarbejdet gennem årene – og I
er velkomne tilbage, hvis I på et tidspunkt starter nogle aktiviteter op igen.

6. Ingen puljemidler i år
Da de centrale puljemidler som Nævnet råder over ikke er så stor i år (på 60.000 kr.). Har nævnet besluttet
at der ikke uddeles puljemidler til afdelingerne i år – og dermed heller ikke til Komitestyrelsens komiteer.

7. Niels Bohr år 2013 – skrevet af Jan Zimmermann
I 2013 er det 100 år siden, Niels Bohr fremsatte sine tre postulater, der førte frem til den formulering af
kvantemekanikken, vi stadig anvender. Og som revolutionerede vores virkelighedsopfattelse.
Bohr-året vil blive fejret i mange sammenhænge i det kommende år. Og naturligvis også i Folkeuniversitetet.
Komitestyrelsen vil gerne bidrage til, at vore komiteer får mulighed for at deltage i fejringen af Niels Bohr.
Vi tilbyder derfor at være behjælpelige med at arrangere en eller flere forelæsninger om Niels Bohr og
kvantemekanikken. Der kan være tale om en almen forelæsning om Niels Bohrs liv og virke; eller om en
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forelæsning specielt om Bohrs postulater fra 1913; eller om de filosofiske konsekvenser, som kvantemekanikken fik.
Sønderborg-komiteen har arrangeret en forelæsningsrække om Niels Bohr i januar 2013, se venligst
www.fu-komiteer.dk/soenderborg. Den kan give et indtryk af, hvilke muligheder der byder sig.
Niels Bohr Instituttet og universiteterne er indstillet på, at 2013 skal være Bohr-år. Mange forskere er indstillede på at tage ud i landet og udbrede kendskabet til Niels Bohr.
Derfor: Skriv til Komitestyrelsens sekretariat, hvis I ønsker hjælp til at arrangere en eller flere forelæsninger
om Bohr. Vi skal vide, hvornår (dvs. hvilke uger) I foretrækker, og hvad I gerne vil høre om. Frist for tilbagemelding er: 2. juli 2012.

8. Søren Kierkegaard år 2013 – skrevet af Poul Erik Kandrup
Som komiteerne vil vide, er det blevet besluttet at 200-året for Søren Kierkegaards fødsel skal markeres i
2013. Alle gode kræfter indbydes til at være med i markeringen med foredrag, udstillinger, teater og publikationer. Kierkegaard er jo ingenlunde ukendt i folkeuniversitetsarbejdet og der er grund til at forvente, at
mange vil ønske at være med i 2013 også.
Søren Kierkegaard Forskningscentret ved Københavns Universitet er sammen med Teologisk Pædagogisk
Center, Løgumkloster, 2 af de centrale initiativtagere. Da Golden Days Festivalen havde besluttet at gøre
Kierkegaard til temaet i 2013, indgik man sammen med Foreningen for Folkehøjskoler – som skal varetage
den folkelige oplysning også i forhold til aftenskoler m.v. – som hovedarrangør i det såkaldte programråd
for året. For at få Jylland med i arbejdet, indbød man Folkeuniversitet i Århus til at være med. Sådan ser så
den organisatoriske ramme ud – jo, ambassaden i Berlin er også på listen - men som nævnt indledningsvis,
alle kan være med og alle har ret til at anvende årets Kierkegaard-logo i arbejdet.
Programrådet vil søge at samle oplysninger om alle påtænkte og planlagte initiativer og løbende udsende
nyhedsbreve herom. Der er også overvejelser om foredragsholder-lister og nye publikationer. Så vil man
lidt tættere på, skal vi anbefale, at man kommer på mail-listen til nyhedsbrevet. Man skriver til:
kierkegaard@goldendays.dk
Men vi kunne jo begynde med at udveksle egne erfaringer. Skærum Mølle har haft et Kierkegaard forløb,
der fortsættes til efteråret og andre har haft Kierkegaard på programmet de seneste år. Kunne man mon
ikke bede komiteerne om at sende et par linier til sekretariatet om egne anbefalelsesværdige, som så vil
samle materialet og give os en kort oversigt. Det kunne være et godt udgangspunkt.
Den officielle markering af året finder sted i tiden 5.5. – 11.11. 2013 (Kierkegaards fødsels- og dødsdato)
men der er selvfølgelig intet til hinder for, at man begynder i dette efterår, eller vælger foråret 2013.

9. Lukning af sekretariatet
Den 14. maj har sekretariatet lukket.
Sommerferie lukning fra den fra den 16. juli til og med den 3. august 2012
Med venlig hilsen
Komitestyrelsen og Sekretariatet
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