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Foråret er her..
Og det betyder, at første sæson af Folkeuniversitetets aktiviteter 2015 så småt lakker mod enden,
mens forberedelserne til en ny sæson med spændende foredrag og kurser allerede er i fuld gang.
Vi vil fra sekretariatet gerne sige tak for de mange evalueringer og positive tilbagemeldinger, vi
modtager på denne sæsons foredrag og kurser og ikke mindst for de mange ansøgninger til den
kommende sæson, vi allerede nu har modtaget.

Komiteernes årsmøde d. 10. maj 2015
Traditionen tro, betyder foråret også, at det er blevet tid for komiteernes årsmøde - denne gang
afholdes årsmødet på Skærum Mølle d. 10. maj fra kl 12.00 -17.00.
Denne dag vil byde på oplæg og foredrag, og der vil være rig mulighed for at erfaringsudveksle
komiteerne imellem og diskutere bl.a. programlægning, samarbejdsmuligheder, markedsføring og
deltagerantal.
Endeligt program udsendes snarest, når de sidste detaljer er på plads.

Støtteforeningens 30 års-jubilæumsfest
Årsmødet afholdes i forlængelse af Støtteforeningens 30 års-jubilæumsfest på Skærum Mølle d. 9.
maj kl 13.00 – 17.30, hvor I alle er inviterede.
Ved deltagelse i begge arrangementer, er der mulighed for overnatning på Skærum Mølle for to
repræsentanter fra komiteen. Udgifter i forbindelse med overnatning afholdes af Komitestyrelsen.
Tilmelding til begge arrangementer kan ske ved henvendelse til sekretariatet.
Vi glæder os til at se jer til et par fornøjelige dage!

Skærum Mølle – En lærdoms lystgård
Støtteforeningen har i samarbejde med Folkeuniversitetets Komitestyrelse udgivet bogen
”Skærum Mølle – En Lærdoms Lystgård”. Bogen er udgivet i anledningen af den bærende kraft på
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og tidligere formand for Folkeuniversitetet i Danmark,
Gudrun Aspels, runde fødselsdag.

I bogen findes litterære bidrag af et lille udpluk af de mange forskere og foredragsholdere, der i
tidens løb har lagt vejen forbi Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Et eksemplar er blevet
sendt til hver komite, og vi håber, at I vil finde bogen både spændende og inspirerende læsning.
Yderligere eksemplarer af bogen kan købes ved henvendelse til sekretariatet eller ved indbetaling
af 80kr + porto 40kr til:
Regnr: 9585
Kontonr: 8982 233 829
OBS! Ved bestilling af bogen bedes I venligst oplyse navn og adresse i ”tekst til modtager”-feltet,
hvorefter bogen sendes til den oplyste adresse. Det er naturligvis også muligt at afhente bogen på
Skærum Mølle og dermed spare portoen.
God læselyst!

Nye rejseregler
På Folkeuniversitetets nævnsmøde d. 8. april 2015 blev der vedtaget nye rejseregler gældende fra
1. september 2015. De nuværende rejseregler har længe været et omdiskuteret emne, særligt
siden budgettet for driftstilskud, for første gang nogensinde, blev overskredet i 2012.
De nye rejseregler betyder en regulering af reglerne, hvor der bl.a. ikke længere refunderes 1.
klasses togbilletter samt i udgangspunktet kun udbetales den lave takst i
kørselsgodtgørelse - ”særlige tilfælde” undtaget. Hvad der menes med ”særlige tilfælde” er
mildest talt uklart, og det vil blive drøftet på næste komitestyrelsesmøde, hvilke tilfælde, der må
betegnes som særlige.
Derudover indskærpes det, at kørselsgodtgørelse kun kan udbetales på baggrund af en
forudgående aftale med sekretariatet, hvilket I bedes gøre klart for den pågældende
foredragsholder, når aftalen om et foredrag eller kursus indgås.
Her følger de nye rejseregler gældende fra 1. september 2015:
Retningslinjer for underviseres transport i forbindelse med Folkeuniversitetsvirksomhed
Folkeuniversitetets rejseregler er udarbejdet i henhold til Cirkulære om tjenesteaftalen, nr. 12212 af 30. juni 2000.

1. Som hovedregel skal undervisere anvende billigste offentlige transportmiddel
2. Den enkelte enhed kan dog tillade, at underviseren benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra
en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for enheden. I så fald kan
underviseren få udbetalt godtgørelse for kørsel i privat transportmiddel pr. kørt km med den lave
sats. Der kan i særlige tilfælde i både afdelinger og komitéer bevilges kørsel efter den høje sats.

3. Der kan bevilges transport med fly, såfremt den enkelte enhed vurderer, at det i en given situation
er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning.
4. Såfremt en underviser vælger at benytte privat transportmiddel uden bemyndigelse dertil, kan
vedkommende få udbetalt godtgørelse pr. km., dog maksimalt et beløb, der svarer til udgiften til
billigste offentlige transportmiddel.
Vedtaget på Folkeuniversitetsnævnets møde den 8. april 2015

Nye honorar-takster
Som følge af en ny reguleringsprocent frigivet af moderniseringsstyrelsen, så stiger honoraret til
foredragsholdere pr. 1. maj 2015.
Honorar-takst pr. dobbelttime pr. 1. maj 2015:
Forelæsning: 2016,15kr (inkl. feriepenge)
Kursus: 1259,80kr (inkl. feriepenge)

Vi ønsker alle et rigtig godt forår og håber, at se jer alle på Skærum Mølle d. 9. og 10. maj 2015!
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