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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 til tiden. 
 

2. Mest muligt elektronisk 
I sekretariatet har vi den vision, at mest muligt sendes elektronisk. Vi sender fortsat kontrakten til jer sam-
men med fakturaen. Vi overvejer i øjeblikket at købe en printer – hvor vi via indkodede e-mailadresser, let 
vil kunne sende faktura og kontrakt til jer. Det vil betyde, at I selv skal printe kontrakt/faktura. Hvis I er me-
get imod at få sendt kontrakt/faktura elektronisk – hører vi gerne fra jer, inden vi fortsætter med at under-
søge mulighederne. 
 
De foredragsholdere vi har e-mailadresse på, får også kontrakten elektronisk. Det får vi positive tilbagemel-
dinger på. Så hvis I kender til foredragsholderens E-mailadresse – så skriv den endelig i ansøgningen, så vi 
kan sende kontrakten elektronisk.  
 

3. Hjemmesiden 
Flere komiteer kunne med fordel gøre brug af www.fu-komiteer.dk – f.eks. til at henvise til egen hjemme-
side, hvis I har sådan en. Hvis I mangler koder til at gå ind på den fælles hjemmeside: www. fu-
komiteer.dk/admin  – så kontakt sekretariatet, som vil kunne give jer dem. Det er vigtigt, at vores hjemme-
side videregiver vigtige informationer og fremstår som ajourførte, idet mange i dag orienterer sig via inter-
nettet. Tag et kig på hjemmesiden www.fu-komiteer.dk – f.eks. vil der kunne hentes god inspiration hos 
Holmegaard-Suså, Nykøbing Falster, Sydfalster og Sønderborg komiteerne.  
 

4. Lukket komite 
Juelsminde Komiteen er på grund af manglede aktiviteter de seneste år, lukket pr. 1. januar 2013. Vi takker 
for samarbejdet med Juelsminde igennem årerne.  
 

5. Fejring af 200 året for norsk grundlov i 2014 
Folkeuniversitetet har af folketingets præsidium fået stillet midler til rådighed til fejring af 200 året for den 
norske grundlov. Der er således 1.050.000 kr. der kan bruges på gratis offentlige forelæsninger i afdelinger 
og komiteer samt til en artikel om emnet og reklame for arrangementer.  
 
Kriteriet for at få del i pengene er ”at Folkeuniversitetet udvikler, planlægger og afholder en række aktivite-
ter, der sætter fokus på tiden før, under og efter 1814. Aktiviteterne skal være relevante i forhold til den 
dansk-norske historie og kunne benyttes og indgå i forskellige sammenhænge inden for forskning, undervis-
ning og folkeoplysning” (citat fra bevillingsbrevet). 
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Ansøgninger til puljen skal være indsendt senest 1. november. Ydereligere information kan fås i sekretaria-
tet.                                                              
 

6. Gode ideer til emner – skrevet af Vibeke Andersen 
Hermed videregives ideer til foredrag, som har været en succes hos Holmegaard-Suså Komiteen. Temaerne 

har været kunst/kunsthåndværk, kunsthistorie, rejsemål og aktuelle begivenheder: 

 

Kunst/kunsthåndværk: 

 Holmegaard Glas 

 Kähler Keramik 

 Kongeligt Porcelæn 

 

Kunsthistorie:  

 Kunsthistorie, som relaterer sig til en aktuel udstilling på et af de store kunstmuseer. Som eks. kan 

nævnes i denne sæson: Carl-Henning Pedersen - 100 år. Udstilling både på Arken og Carl - Henning 

Pedersens & Else Alfelts Museum.  

 

 Kunsthistorie vedr. en lokal kendt kunstner, som f.eks. L. A. Ring 

  

Rejsemål: 

 Barcelona og Gaudi. Barcelona er et af de store rejsemål i disse år, og foredraget tiltrak et meget 

stort publikum 

 

Aktuelle Begivenheder: 

 Såsom Kierkegaards 200-år, som fejres over hele landet, med stor medieomtale. 

 

Se evt. vores hjemmeside: www.fu-holmegaardsusaa.dk 

 

7. Ferielukning af sekretariatet 
Sekretariatet holder sommerferielukket fra den fra den 12. juli til og med den 11. august 2013.  

 

 

Med venlig hilsen 

Komitestyrelsen og Sekretariatet 

http://www.fu-holmegaardsusaa.dk/

