
Referat 

Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl 11.00 - 15.00 på 
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. 

 

Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), Gudrun Aspel (GA), Lars Petersen, 
Anders Damm (AD - deltog ved mødets pkt. 1, 2, 3, 4 og 5) sekretariatsleder, Carina Hellerup Vestergaard 
(CHV) 
 
Fraværende: Jan Zimmermann 
 
Referent: Carina Hellerup Vestergaard 
 

 

Pkt.  Sagen kort Beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 

  
Dagsorden godkendt med 
tilføjelse af VIFOs invitation til 
medvirken i konference d. 
24.05.16 under pkt. 4. 
 

 
2. Nyt fra formanden 
 

  
PEK orienterede om det 
skærpede tilsyn og den situation, 
der har ført til, at Kbh FU har 
meddelt Kulturministeriet og 
FUN, at de ikke længere vil 
deltage i ledergruppemøder og 
andre fælles aktiviteter, som de 
ikke er forpligtet på. Kbh FU vil 
fortsat opfylde sine forpligtelser, 
herunder regnskab, budget o.a. 
indberetninger til FUN.  
PEK har bedt om et møde med 
formand for FUN, Troels Borring. 
Et kommende møde aftales 
nærmere efter FUNs møde d. 20- 
21. april. 
 
PEK opsummerede efter 
drøftelserne, at KS på alle måder 
ønsker at bidrage til at finde 
fælles løsninger 
 
KJ pointerede, at det er vigtigt at 
komiteerne snarest informeres 



om det skærpede tilsyn og 
situationen i FU.   
 
 

 
3. Folkeuniversitetet under 
skærpet tilsyn 
 

 
D. 5. februar 2016 modtog FUN 
meddelelse fra Kulturministeriet 
om, at Folkeuniversitetet er 
under skærpet tilsyn. Det 
skærpede tilsyn sker på 
baggrund af Rigsrevisionens 
årsrevision, hvori en række 
forhold findes ikke at være 
tilfredsstillende. 
 
 

 
Det skærpede tilsyn skyldes 
primært forhold, der ikke i 
direkte vedrører KS. KS har en 
sund økonomi i balance.  
KS har allerede opdateret regn-
skabsinstruks primo 2016, og 
afventer nærmere om endnu en 
opdatering. 
   
 
   

 
4. Mulig strukturændring i FU. 
Oplæg fra formand for FUN, 
Troels Borring. 
 
a) VIFO konference d. 24.05.16 i 
Vejen. 

 
På baggrund af det skærpede 
tilsyn udsendte Troels Borring 
forud for nævnsmødet d. 
11.02.15 et oplæg til reformer i 
FU. Heri præsenteres bl.a. to 
modeller for en mulig 
strukturændring. 
 
 
a) Sammen med andre 
repræsentanter fra FU-enheder 
er LP blevet inviteret til at 
deltage i en paneldebat om 
VIFO-rapportens resultater og 
fremtidens Folkeuniversitet ved 
en konference d. 24.05.16 i 
Vejen. 

 
Komitestyrelsen ser med 
interesse på bestræbelserne på 
at samle komiteerne i én enhed. 
 
Med reference til VIFO-
rapportens dokumentation af de 
forskellige vilkår, som gør sig 
gældende for komiteer og 
afdelinger, var der enighed om, 
at en samling af komiteerne i én 
enhed, vil være den løsning, der 
bedst vil kunne sikre en 
varetagelse af komiteernes 
interesser. 
 
Det er vigtig, at komitearbejdet 
prioriteres og at der investeres i 
dette aspekt af FU. 
 
Derudover blev det påpeget, at 
komiteer og afdelinger gensidigt 
drager nytte af hinanden.  
 
Denne relation kunne styrkes ved 
eksempelvis at lade 
repræsentanter indgå i begges 
bestyrelser. 
 
Komiteer og afdelinger spiller 
sammen, men har også i nogle 
tilfælde nærmest modsatte 
interesser. Efter 13 år med den 



nuværende struktur, er det let at 
se, at afdelinger inspirerer 
komiteer, men svært at finde 
eksempler på, at de direkte 
bruger midler på at udvikle 
komitearbejdet, endsige bidrager 
til at skabe nye komiteer.  
 
Det bemærkes, at afdelingerne 
samlet set er gået betydeligt 
tilbage i timetal, mens har 
komiteerne samlet har holdt 
stand.   
 
 
 
a) LP takker ja til invitationen, 
om at deltage ved VIFOs 
konference.  
 
 
   
 

 
5. Erfaringsopsamling fra FUN 
 

 
I februar 2016 fik FUN 8 nye 
medlemmer. Komitestyrelsen 
har indstillet Lars Ebbensgaard 
fra Nordvestjysk FU og Birgit 
Sørensen fra Gribskov FU, som 
nye nævnsmedlemmer. 
Ebbensgaard og Sørensen afløser 
Anders Damm og Alice 
Feddersen i nævnet. 
 
Ved mødet deltager Anders 
Damm med henblik på at 
videregive gjorte erfaringer med 
nævnsarbejdet. 
 

 
AD fortalte om flere 
uoverensstemmelser i FUN.   
AD påpegede, at der 
fremadrettet burde gøres mere 
for at skabe sammenhold mellem 
komiterepræsentanterne i FUN - 
at komiterepræsentanterne i 
FUN burde sætte sig sammen og 
diskutere ”hvad er vores 
synspunkter?” og ”hvordan 
fremmes komitearbejdet?”  
 
AD fremhævede at afd. og 
komiteerne er forbundet, men 
samtidig repræsenterer to 
forskellige verdener - særligt 
bundet op på forskelle mellem 
lønnet og frivilligt arbejde.  
 
 

 
6. Nyt fra sekretariatet 
 

 
a) I regnskabsåret 2015 har der 
været afholdt 717 FO-
dobbelttimer og 38 UK-
dobbelttimer. I alt en fremgang 

 
a) Det blev bemærket, at 
Komitestyrelsen tegner sig for 11 
af de i alt 14 dbt, som er den 



på 11 dobbelttimer i forhold til 
2014.    
 
Regnskabet 2015 viser et 
overskud på kr. 64.410 kr. samt 
en egenkapital på kr. 694.312 kr. 
 
b) I januar 2016 gik 
Komitestyrelsens nye 
hjemmeside i luften. Siden har 
indtil nu haft knap 3000 
sidevisninger. 
 
Modtagelsen har været positiv 
og sekretariatet arbejder i 
øjeblikket på de sidste 
justeringer, herunder en 
tilmeldingsfunktion. 
 
c) Lønregulering og timetal. 
 
d) Nyt fra ledergruppemøde d. 
30. marts 2016. 
 
 

samlede fremgang for hele FU-
virksomheden 2015. 
 
 
 
 
b) Der var tilfredshed med den 
nye hjemmeside. Sekretariatet 
arbejder fortsat med 
småjusteringer. 
 
 
 
c) Med virkning fra 1. april 2016 
opjusteres 
sekretariatslederstillingen til 20 
timer ugentligt. 
Løn til bogholder reguleres med 
virkning fra 1. april 2016. 
 
d) CHV orienterede om 
ledergruppemødets indhold.  
 
 

 
7. Reformationsjubilæet 2017  
 

 
Nyt fra følgegruppen. 
Følgegruppen har sit første møde 
d. 30. marts.  
 

 
Materiale (projektbeskrivelse og 
emnekatalog) vedr. 
reformationsjubilæet udleveret 
af Aarhus FU ved 
følgegruppemødet blev kort 
gennemgået.  
 
Projektet består af flere dele. Af 
særlig interesse for komiteerne 
er en planlagt forskerturné, hvor 
alle komiteer inviteres til at 
medvirke.    
Mere information afventes fra 
Aarhus FU. 
 
KS havde ansøgt 
Reformationsjubilæumskomiteen 
om tilskud til en forskerturne´ 
baseret på 3-binds værket  
Reformationen som kirkeligt og 
kulturelt program , som skrives af 
forskere fra hele landet. 
Ansøgningen nød ikke fremme, 



men blev henvist til de 
muligheder, Århus 
Folkeuniversitet har fået via 
midler fra AP Møller-fonden.  Vi 
håber på en positiv dialog med 
Århus Folkeuniversitet, også for 
at kunne sikre en bredde, der 
ikke fremgår af den første 
forelæserliste, der helt domi-
neres af forskere fra Århus 
Universitet.  
 
 

8. Udviklingsprojekt med midler 
fra FUN. Formålet er en 
målrettet indsats for nye såvel 
som gamle komiteer. 
 

CHV fremlægger forslag  
CHV udarbejder 
projektbeskrivelse, der sendes til 
bestyrelsen og derefter FUN. 
 
Bestyrelsen godkendte en 
ansættelse af medarbejder i 
løntilskud i forbindelse med  
projektet. 
 

 
9. Folkeuniversitetscenterets 30 -
års jubilæum 
 

 
Jubilæet fejres d. 14. april 2016. 
Foreløbigt program fremlægges. 

 
Programmet blev gennemgået 
uden yderligere bemærkninger. 

 
10. Komiteernes årsmøde 2016 
 

 
Komiteernes årsmøde afholdes 
lørdag d. 21. maj på 
Folkeuniversitetscenteret 
Skærum Mølle. 
 
Program skitseres. 
 
Forslag til tilføjelser og 
ændringer modtages. 
 
Hvem gør hvad? 
 

 
 
Planerne for årsmødet blev 
gennemgået.  
 
GA og CHV udarbejder program 
og invitation. 

 
11. Evt. 

  
I forbindelse med udarbejdelse 
af nye vedtægter skal komiteer 
rådes til at indføre en 
bestemmelse for placering af 
kapital ved ophør. 
 
 

   



 

 


