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Husk vores nye adresser 
Som tidligere meldt ud har vi fået en ny hjemmesideadresse: www.fuko.dk og Emailadresse: 
www.kontor@fuko.dk.  
 

Stigning i Komiteafgift 
Fra 1. januar 2013 stiger komiteafgiften til 1.530,00 kr. for 1 dobbelttime foredrag og 6.080 kr. for 6 dob-
belttimer kursus. 
 

Antal dobbelttimer i forbindelse med kursus 
Hidtil har det været praksis – at kurser som minimum skulle være på 6 dobbelttimer. Denne praksis er ikke 
længere gældende. Kurser kan fremover være på 4 dobbelttimer som minimum. 
 

Årsmødet 
Den 13. maj 2012 blev der afholdt årsmøde.  16 deltog i mødet – hvor der bl.a. blev gjort status samt ud-
vekslet erfaringer. Desuden blev der med oplægget ”Hvad gider folk høre om” sat fokus på målgrupper i 
relation til Folkeuniversitet. Komitestyrelsen vil på deres næste møde drøfte Årsmøde-konceptet – skal det 
evt. holdes på en anden måde – på et andet tidspunkt mv.? Hvis I har nogle input til det, hører vi det gerne. 
 

Elektronisk tilmelding og betaling 
På årsmødet blev der efterspurgt, hvordan komiteerne kan gøre brug af elektronisk tilmelding og betaling 
for de foredrag og kurser, som komiteerne udbyder.  Hvis nogen er jer har kendskab til en god og nem må-
de er gøre det på, håber vi, at I vil dele erfaringerne. Det kan I gøre ved at skrive/ringe til sekretariatet – 
som så vil samle op på de forskellige måder at gøre det på. 
 

Elektronisk fakturering   
Hvis I har brug for at kunne viderefakturere elektronisk, hvorved evt. gebyrer og telefon-/ øvrige omkost-

ninger m.v. kan indbefattes, kan det gøres, som følger: 

Åbn: http://www.virk.dk/myndigheder/stat/Digitaliseringsstyrelsen/NemHandel_Fakturablanket 

Klik på »Start« og udfyld felterne, som de dukker op. 

NB: Vælg privatperson og CPR-nr. 

Ovenstående er den gratis måde. 
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Mod betaling 20-25 kr. pr. faktura er der f.eks. http://www.fakturaklip.dk/ 

hvortil kan sendes faktura udfærdiget i Word, Excel, Works eller lignende, som scannes og sendes pr. mail. 

Hvis I har spørgsmål til elektronisk fakturering – er I selvfølgelig velkommne til at kontakte sekretariatet. 
 

Gode ideer: Folkeuniversitet i samarbejde – skrevet af Poul Erik Kandrup 
I denne rubrik gives der et eksempel på, hvordan Folkeuniversitet kan samarbejde med lokale institutioner. 

For de mange komiteer, der er vant til at arbejde sammen med andre ”aktører” er her intet nyt at hente – 

hvis ikke de temaer, der beskrives evt. kunne interessere. 

Helsingør Folkeuniversitet udviklede sidste år en model for et samarbejde med Helsingør Domkirke, Sct. 

Mariæ kirke (Helsingør) og Bibliotek kulturværftet. Vi ville samarbejde omkring et tema, som vi kaldte ”Rus-

siske tilstande” og formålet var at søge at indkredse russisk ånd og tænkemåde, således som det kommer til 

udtryk i litteratur, musik, billedkunst og film. Folkeuniversitetet leverede foredrag om russisk litteratur, 

sammen organiserede vi 4 forevisninger af film af Tarskovskij og kirkerne leverede russisk sakral musik og 

husede en ikon-udstilling. Vi havde hen ved 1000 deltagere – og det hele var gratis. Gratis var det selvsagt 

ikke at arrangere, men vi ”puljede” vore midler sammen og så lykkedes det. Vi tjente heller ikke noget på 

det – men glæden var stor. Og så var det lokale dagblad, Helsingør Dagblad, en meget vigtig medvirkende. 

Vi har netop afsluttet vores seneste projekt, og vi har nu besluttet, at det herefter skal hedde ”festival”. 

”Den levende ånd, eller vind i sejlene”, hed det, denne gang med i alt 16 arrangementer, mellem påske og 

pinse.  Det var de samme parter, der medvirkede, og det var atter foredrag, musik, film, billeder (fotoudstil-

ling) – og såmænd også en åndelig middag, dog med kød på bordet. Platon, ved Gorm Tortzen, som er ho-

vedmanden bag den nye totaloversættelse af Platons værker, og den kristne helligånd v. professor Erik A. 

Nielsen.  Atter masser af mennesker, og atter alt gratis – dog ikke middagen.   

Modellen er god, vi bruger hinandens ekspertise, fagkundskab og faciliteter. Men det kræver også en del, 

især at sikre, at det hele hænger sammen og at der er en rød tråd. For selv om der frit kan vælges, hvad 

man ønsker at deltage i, skal der være en sammenhæng, så deltagerne ved, hvad kernen i det hele er. 

Et af de kommende år kunne vi godt tænke os at arbejde med et tema Sverige – vi kan jo se landet på den 

anden side Sundet. Den svenske folkesjæl…..eller…I ord, musik, billeder, film. 

Næste møde i komitestyrelsen 
Komitestyrelsen holder møde den 20. august 2012 på Skærum Mølle. 
 

Ferielukning af sekretariatet 
Sommerferielukning fra den fra den 16. juli til og med den 13. august 2012.  

 

I ønskes alle en rigtig god sommer! 
 
Med venlig hilsen 

Komitestyrelsen og Sekretariatet 

http://www.fakturaklip.dk/

