
Referat af bestyrelsesmøde i Den 3. Landsklub  

Tirsdag den 20. september, på Grand Hotel i Odense 

 

1. Præsentation af medlemmerne. - De fremmødte var:  Fra Klub 49 (navigationslærerne) 

Poul Vibsig Pedersen og Helle Bak Poulsen, der er ansat henholdsvis i Svendborg og i 

Marstal. Fra Klub 45 (lærerne på sprogcentre) Elvira Sørensen og Birger Sørensen med 

ansættelsested i Vejen og i Vejle. 

2. Valg af referent -  Birger 

3. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 

4. Hvordan kommer vi videre i Den 3. Landsklub – Baggrunden for punktet er, at vor t5idligere 

formand Jan Gudmundson (fra Klub 49) har tiltrådt anden ansættelse (prorektor i Marstal), 

og derfor ikke længere har plads i bestyrelsen. Som repræsentanter for Klub 49 er så Poul 

og Helle indtrådt i landsklubbestyrelsen. Samtidig har flere af de øvrige medlemmer af 

landsklubben enten ikke længere ansættelse eller der ikke er en fungerende 

klubbestyrelse. Udover sproglærerne (Klub 45), der har Elvira og Birger som 

repræsentanter. Ydermere har Klub 43 (lærerne på musikkonservatorierne) en bestyrelse, 

som Martin Klausen repræsenterede og Kristian Rødbroe Lassen var suppleant. Da Martin 

Klausen ikke længere er med, aftaltes det, at Birger via Den 3. Landsklubs sekretær Øjvind 

kontakter musikernes klubbestyrelse, så den kan stille med to medlemmer til vor 

bestyrelse. Lidt anderledes står det til med klub 41 (lærere på folkehøjskoler) og klub 34 

(lærere på øvrige undervisningsinstitutioner), der begge ikke har egentlige klubbestyrelser. 

Det besluttedes derfor ligeledes at bede Øjvind om hjælp til at få kontakt med folk her, så 

vi kan få dem repræsenteret i vor bestyrelse med 2 medlemmer fra hver klub. 

5. Budget for 3. Landsklub og for underklubberne – Øjvind havde tilsendt os en oversigt over 

de enkelte budgetter samt over forbruget i år indtil nu. Det så fornuftigt ud og der var 

ingen kommentarer hertil, udover at det er et dårligt signal at sende vore to underklubber, 

Klub 34 (øvrige) og Klub 41 (højskolerne), at de har fået bevilget 0 kr. for 2017.  Ganske vist 

er de ikke aktive nu, men vi regner jo med, at de bliver det igen, og at de så skal få overført 

midler fra det øvrige budget i landsklubregi. 

6. Status over tilmeldinger til DM’s kongres i november: Fra Klub 49: Helle plus 2 kolleger 

samt fra Klub 45:  Elvira, Birger og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Altså i alt 7 delegerede, 

hvilket er et ganske pænt antal. 

7. Nyt fra klubberne – I Klub 45 er der store udfordringer omkring udliciteringer på 

sprogcenterområdet med fyringer og usikkerhed om fremtiden til følge, hvilket berører 

lærernes dagligdag og undervisningen iøvrigt. I den førstkommende tid drejer det sig om 



Lærdansk Vest samt 3 sprogcentre i Københavns kommune.  I oktober afholder klubben sit 

årlige medlemsmøde. – Klub 49 har ligeledes snart det årlige medlemsmøde. En af 

udfordringerne for navigationslærerne er, at navigationsskolerne på linie med øvrige 

statslige uddannelsesinstitutioner er underlagt 2 % nedskæringer årligt i min. 4 år, og der 

er dermed risiko for, at der skæres på undervisningen med fyringer til følge. En anden ting, 

navigationsskolerne ligesom andre uddannelsesinstitutioner er underlagt, er 

institutionsakkreditering, der medfører en lang række bureaukratiske krav, der tager store 

ressourcer ud af en lille institution som en navigationsskole.  Der er etableret et 

uddannelsesråd, hvor nye ting og ideer tages op, og som udgør et bud fra undervisernes 

side på, hvor der kan gøres noget.  

8. Ny stillingsstruktur på Forsvarsakademiet. – Vi glæder over, at underviserne her, (der hører 

under klub 34, lærere på øvrige undervisningsinstitutioner) har opnået en stillingsstruktur, 

der giver området et løft og gør det sammenligneligt med andre uddannelsesinstutioner. 

9. DM’s forslag til smart dimensionering af optaget på universiteterne – (orienteringspunkt) – 

Forslaget er godt, hvis DM har en chance for at komme igennem med det.  

10. DM’s nedsættelse af forskerpanel om SU – (orienteringspunkt) – Birger skriver til Camilla 

og hører, om hun har noget nyt. 

11. Arbejdsplan 2017 – (orienteringspunkt) . En vigtig ting for os at få med er problematikken 

om eksterne lektorer. Lederne på alle professionsbacheloruddannelser kan ansætte 

externe lektorer, hvis ansættelse er en form for løs ansættelse. Og det bliver så nok de 

fastansatte, der skal sørge for at bevare den røde tråd gennem uddannelserne. 

12. Punkter til næste møde - Status over landsklubbestyrelsen – præsentation af nye 

medlemmer – nyt fra klubberne. 

13. Fastsættelse af dato for næste møde - tirsdag den 15. november, ligeledes i Odense 

14. Eventuelt - intet 

              


