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Godt nytår!
Folkeuniversitetets Komitestyrelse ønsker alle et godt nytår og håber, at alle er kommet godt ind i
2015. Foran os ligger et nyt år, der forhåbentligt byder på mere af det gode samarbejde samt
mange nye, spændende foredrag og kurser. 2015 ser på nuværende tidspunkt allerede meget
lovende ud.

Ny sekretariatsleder
D. 5. januar 2015 tiltrådte Carina Hellerup Vestergaard stillingen som sekretariatsleder ved
Folkeuniversitetets Komitestyrelse. Carina afløste her Charlotte Linvald, der pr. 1. oktober 2014
tiltrådte en fuldtidsstilling som kulturkonsulent ved Holstebro Kommune.
Carina Hellerup Vestergaard (31) er cand.mag i Kunsthistorie og Begivenhedskultur fra Aarhus
Universitet og har tidligere arbejdet med formidling og publikumsudvikling på flere museer og
gallerier; Horsens Kunstmuseum, Galleri Image og Kunstverein Amsterdam. Senest har Carina
været ansat som projektleder for et modelprojekt omhandlende udvikling af landsbykultur ved
Holstebro Kommune.
Carina vil sideløbende med sin funktion som sekretariatsleder ved Folkeuniversitetets
Komitestyrelse samarbejde med Børnekulturcenter Trekanten i Råsted om udviklingen af nye
kulturtilbud til børn og unge.
Efter en periode på vågeblus er sekretariatet således tilbage på fuld kraft, og vi beklager naturligvis
de eventuelle forsinkelser og ulejlighed skiftet har måttet medføre.
Sekretariatet vil fortsat kunne kontaktes på telefon tirsdage og onsdage fra kl. 9.00- 12.00, og vil
løbende besvare henvendelser på mail.

Velkommen til ny komite, Gribskov Folkeuniversitet
Folkeuniversitetet har fået en ny komite. Gribskov har meldt sig under Folkeuniversitetets faner og
blev i 2014 etableret med Gudmund Nielsen som formand. Vi byder Gribskov varmt velkommen og
ser frem til et godt samarbejde.

Nedlæggelse af komite, Sinding-Ørre Folkeuniversitet
Efter 22 år som komite har Sinding-Ørre Folkeuniversitet nu desværre valgt at takke af. Siden sin
grundlæggelse i 1992, har formand Niels Knudsen stået i spidsen for kurser og foredrag, der har
trukket fulde huse, hvor særligt emner inden for litteratur og psykologi har været fremtrædende i
programmet. Der skal lyde en stor og anerkendende tak til hele komiteen for deres gode arbejde
og indsats.
Vi håber naturligvis hurtigst muligt at finde nye, afløsende kræfter, der kan imødekomme den
store efterspørgsel på foredrag og kurser, som den nu nedlagte komite efterlader sig.

Nye takster for godtgørelse og befordringsfradrag
Fra 2015 gælder nye takster for godtgørelse og befordringsfradrag. Se venligst nedenstående
satser.

Satser for skattefri rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelse bliver udbetalt skattefrit efter Skatterådets satser.
Satser
Logigodtgørelse pr. døgn
Kostgodtgørelse for
turistchauffører pr. døgn ved
rejse i Danmark
Kostgodtgørelse for
turistchauffører pr. døgn ved
rejse i udlandet
Kostgodtgørelse for andre
lønmodtagere pr døgn (inkl.
godtgørelse for
småfornødenheder på op til 25
procent af beløbet)

2014
202kr

2015
199kr

75kr

75kr

150kr

150kr

471kr

464kr

Befordringsfradraget falder
Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24
kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.
År
2014

Sats for kørsel mellem 24-120 km
2,10 kroner pr. km

Sats for kørsel over 120 km
1,05 kroner pr. km

2015

2,05 kroner pr. km

1,03 kroner pr. km

Den skattefri befordringsgodtgørelse falder
År
2014

For de første 20.000 km
3,73 kroner pr. km

For kørsel over 20.000 km
2,10 kroner pr. km

2015

3,70 kroner pr. km

2,05 kroner pr. km

Regnskabsaflæggelse
Som sædvanlig skal komiteerne aflægge regnskab senest den 1. februar 2015. Det skema, I skal
bruge til regnskabsaflæggelse, findes på følgende link:
http://www.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 pr
31. december 2013. Regnskabet skal sendes til sekretariatet.
Administrationstilskud (”frimærkepenge”)
Folkeuniversitetsnævnet yder et administrationstilskud, såkaldte ”frimærkepenge”. Bilag på
udgifter, der falder i denne kategori, skal derfor sendes direkte til Folkeuniversitetsnævnet senest
d. 1. februar 2015, da det er nævnet, der udbetaler tilskuddet.
Bilag sendes til:
Folkeuniversitetets Nævnssekretariat
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Mrk: ”Administrationstilskud”
Er du i tvivl om, hvor stort et administrationstilskud din komite er berettiget til, er du meget
velkommen til at kontakte sekretariatet.

Evalueringer
Det er også blevet tid for den årlige opgørelse af evalueringer, herunder deltagerantal ved de
enkelte foredrag og kurser. I bedes derfor venligst indsende manglende evalueringsskemaer til
sekretariatet. Evalueringsskemaerne giver et indblik i, hvorledes de forskellige arrangementer
modtages af publikum og er derfor et vigtigt redskab til inspiration i programlægning og i
udviklingen af Folkeuniversitetets fremtidige arrangementer. Evalueringerne er jeres mulighed for
at erfaringsudveksle, inspirere og at blive inspireret. Uddybende kommentarer er derfor højt
værdsat.
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