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Referat 
1. Valg af referent  

Øjvind Vilsholm blev valgt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra landsklubmødet den 20.09.16  
Poul Vibsig påpegede, at uddannelsesrådet for de maritime uddannelser ikke 
er nogen ny konstruktion. 
 
Med den ændring blev referatet godkendt. 
 
Birger præciserede, at man som kongresdelegeret er valgt for hele perioden 
2016 til 2019. Der er ikke nogen fællestransport til kongressen, så hver enkelt 
delegeret skal selv arrangere transport til DM. 
 

4. Præsentation af Øjvind Vilsholm, DM 



Øjvind Vilsholm er politisk konsulent i DM’s sekretariat. Han fortalte, at han er 
landsklubbens kontaktperson i forhold til DM’s sekretariat i forhold til det 
politiske arbejde. Monica er fortsat kontaktperson i forhold til rejserefusion, 
bookning af mødelokaler og alle lignende praktiske forhold. 
 
Øjvind fortalte videre, at han er kontaktperson for yderligere fire bestyrelser i 
DM, så hans kalender er ikke særlig fleksibel i forhold til ændring af 
mødedatoer, hvilket var årsagen til at han ikke havde kunnet deltage i det 
sidste bestyrelsesmøde. 
 

5. Status over landsklubbestyrelsen 
Birger fortalte, at landsklubbestyrelsen pt. består af to repræsentanter fra 
navigatørerne og to fra sprogcentrene. 
    Der mangler repræsentanter fra højskolerne, musikkonservatorierne og 
øvrige uddannelsesinstitutioner. 
    Birger havde været i kontakt med Sigrid Lauenborg Dahl fra højskolerne, 
som havde meddelt, at de ikke umiddelbart havde mulighed for at deltage i 
møderne. 
    På opfordring fra Birger havde Øjvind Vilsholm skaffet overblik over 
tillidsrepræsentanter på musikkonservatorierne. Han vil i nær fremtid sende 
dem en opfordring til at få valgt en bestyrelse for deres landsdækkende klub 
og ligeledes bede dem sende repræsentanter til landsklubbestyrelsen. 
 
Øjvind ville desuden forsøge at skabe kontakt til de tillidsvalgte på 
Forsvarsakademiet for at høre, om de evt. kunne tænke sig at repræsentere 
”øvrige uddannelsesinstitutioner” i landsklubbestyrelsen. 
 
Birger Sørensen nævnte, at landsklubbestyrelsen tidligere havde udarbejdet 
omtale til DM’s hjemmeside. Øjvind Vilsholm bad Birger om at sende det til 
ham, så vil Øjvind sørge for at omtalen kommer videre til 
kommunikationsenheden i DM, som vil sørger for, at det kommer på 
hjemmesiden. 
 
 

6. Nyt fra Sektorbestyrelsen 
Birger Sørensen omdelte referat fra sektorbestyrelsesmødet d. 23. august og 
fremhævede de væsentligste punkter. Bl.a.: 
- Valg af kongresdelegerede 
- Sikring af repræsentation af ledige medlemmer i sektorbestyrelsen 



 
 

7. DM’s arbejdsprogram 2017 færdigudarbejdet 
Birger Sørensen fortalte, at DM’s arbejdsplan for 2017 nu lå klar og var blevet 
vedtaget på hovedbestyrelsens møde d. 14. november. 
 

8. Referat af møde i Landsklubben for Professionshøjskoler mv. til orientering 
og inspiration 
Professionshøjskolelandsklubben har pt. fokus på bl.a. tidsregistrering og 
forringelser forårsaget af finansloven 
 

9. Nyt fra klubberne 
Poul Vibsig fortalte, at bestyrelsen for den landsdækkende klub i nær fremtid 
planlægger aktiviteter for 2017 med fokus på at få stablet nogle 
arrangementer på benene, så medlemmerne oplever, at der sker noget for 
dem. 
 
Samarbejdet mellem bestyrelse og TR. 
 
Elvira fortalte, at alle ansatte på Lær Dansk Vejen var blevet afskediget med 
henblik på udlicitering. Alle afventer nu resultatet af udliciteringen. 
    Det samme sker på IA, Studieskolen og Københavns Kommunes 
sprogcentre. 
    Birger Sørensen fortalte, at Vejle Kommune ikke havde udliciteret, måske 
fordi kommunen faktisk har en fortjeneste på sprogskolen. 
    Birger fortalte videre, at sprogskolerne i sidste weekend i oktober havde 
holdt deres årlige bestyrelses- og medlemsseminar. Denne gang med oplæg 
fra den syriske forfatter Jan Pêt Khorto, som fortalte om det syriske 
uddannelsessystem og Syriens generelle udvikling i historisk perspektiv. 

 
10.  Mødekalender for 2017 

Der var enighed om at reservere følgende dage til bestyrelsesmøder i 2017:  
- torsdag d. 23. februar 
- onsdag d. 10. maj 
- torsdag d. 21. september 
- tirsdag 28. november 
 
Alle møder forventes at finde sted på Grand Hotel i Odense. 
 



11.  Punkter til det første møde i 2017 
- Formalia herunder: opfølgning på referatet fra sidste møde 
 

12.  Eventuelt 
Øjvind Vilsholm er i gang med at undersøge, hvordan status er i forhold til 
godkendelse af vedtægterne for sektion 45. 

 
Øjvind Vilsholm, 15. november 2016 


