
 

 

 

3. maj 2017 

 
 

REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelse 

onsdag 10. maj 2017 

Kl. 15:30 – 19:00 
 

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 
 

Deltagere 
Birger Sørensen, Elvira C. Sørensen, Poul Vibsig Pedersen, Kristian Rødbroe Lassen, Anders Ørsager og Helle 
Bak Poulsen (fra kl. 15.50) 
 
Fraværende 
Sigrid Lauenborg Dahl  
 
Fra sekretariatet 
Øjvind Vilsholm 
 

Dagsorden 

1 Valg af ordstyrer 

Birger Sørensen påtog sig opgaven, men varslede, at det fremover kommer til at gå på skift mellem 
deltagerne. 

 

2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3 Godkendelse af referat af mødet den 23. februar 2017 
Bilag 3.1 Referat af mødet den 23. februar 2017 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4 Sektorbestyrelsens overenskomstkrav herunder vore krav 
Bilag 4.1 Referat af DM Videns ekstraordinære møde den 20. april 2017 (fortroligt) 
Bilag 4.2 DM Videns udtagning af krav (fortroligt) 

 



 

 

Birger Sørensen redegjorde kort for DM Viden og de fire landsklubber, som DM Viden består af 
(Universitetslærerlandsklubben, Landsklubben for Forskning & Formidling, 
Professionshøjskolelandsklubben og Landsklubben for Forskning og Videregående uddanelse). 
 
Herefter vendte bestyrelsen sig mod overenskomstkravene, hvor der i første omgang var tilfredshed 
med, at landsklubbens krav om forhøjelse af tillæggene på musikkonservatorierne var kommet med. 
 
Birger Sørensen pegede desuden på, at sektoren også havde besluttet sig for at rejse krav om 
overenskomstdækning af undervisere og forskere ved Statens Scenekunstskole.  
    Kristian Lassen bemærkede, at dette burde have været diskuteret i landsklubben inden det var 
kommet på kravslisten. Resten af bestyrelsen fra enig i dette. 
    Øjvind Vilsholm lovede at give den melding videre til sekretariatet, som har rejst kravet direkte til 
sektorbestyrelsen. 
 
Efter behandlingen i sektorbestyrelsen går kravene videre til overenskomstudvalget og 
Hovedbestyrelsen, som sammensætter DM’s samlede kravliste. DM’s krav prioriteres herefter i AC. 
 

5 Opgørelse af medlemmer i klubberne under landsklubbestyrelsen 
Ved udgangen af april havde landsklubben i alt 941 medlemmer. 
Medlemmerne fordelte sig således på de landsdækkende klubber: 

• Den landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner: 475 
• Den landsdækkende klub for højskolerne: 258 
• Konservatorieklubben: 99 
• Klubben for lærere ved sprogcentre – klub 45: 82 
• Den landsdækkende klub for navigationsskolelærere: 27 

 
Øjvind Vilsholm runddelte desuden en oversigt over, hvordan de 475 medlemmer af den 
landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner fordeler sig på arbejdspladser. 
 
Bestyrelsen hæftede sig i første omgang ved, at der var mange medlemmer på Social- og 
sundhedsskolerne samt på Officersskolen. 
 
Bestyrelsen besluttede på sit næsten møde at drøfte, hvordan man kan initiere noget politisk 
aktivitet i den landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner evt. med udgangspunkt i 
netop på Social- og sundhedsskolerne samt på Officersskolen. 
   Øjvind Vilsholm lovede at undersøge på hvilke af de nævnte institutioner, der er 
tillidsrepræsentanter eller klubber. 
 

 

6 Status på økonomi 
Bilag 6.1 Budget og forbrug pr. 2. maj 2017 

Bestyrelsen gennemgik kort forbruget i de forskellige klubber og konstaterede, at der ikke 
umiddelbart var noget, som gav anledning til at justere budgettet. 

Øjvind Vilsholm lovede at sørge for, at et par enkelte posteringer blev fjernet, da de skal betales af 
en anden landsklub. 
 

 



 

 

7 Nyt fra de landsdækkende klubber 
Bilag 7.1 Referat at mødet i Klub 45 (Indvandrerlærere) 24. marts. 2017 
Bilag 7.2 (mangler) Referat af mødet i Klub 41 (Højskoler) 17.11. 2016 (Er fortsat ikke modtaget i 
sekretariatet d.d.) 

Poul Vibsig oplyste, at Den landsdækkende klub for navigationsskolelærere holder møde fredag d. 
19. maj, hvor der bl.a. er pension på dagsordenen. Kenneth Petersen fra MP Pension kommer og 
holder oplæg. 
 
Elvira Sørensen fortalte, at der i samarbejde med Uddannelsesforbundet 15. maj aktioneres foran 
A2B-sprogskolen i Fredericia. Der har tidligere været aktioner i Solrød Strand og Hjørring. 
    A2B-sprogskolen giver ikke underviserløn, men ansætter i stedet folk som ”konsulenter”. 
 

 

8 Status over godkendelsesprocedure for Konservatorieklubbens vedtægter 
Tilbagemelding v/Øjvind Vilsholm 

Øjvind Vilsholm fortalte, at Konservatorieklubbens vedtægter er sendt til godkendelse i 
sektorbestyrelsen sammen med vedtægterne for Klubben for lærere ved sprogcentre – klub 45, som 
også mangler den formelle godkendelse. 
 

 

9 Emner til det næste møde torsdag den 21. september 2017 

• Organisering medlemmerne på Den landsdækkende klub for øvrige 
undervisningsinstitutioners område med særligt fokus på medlemmerne på SOSU-skolerne 
og Officersskolen 

• Status på godkendelse af Konservatorieklubbens vedtægter og vedtægterne for Klubben for 
lærere ved sprogcentre – klub 45 

• Status på overenskomstkrav 
 
Ordstyrer: Helle Bak Poulsen 

 

10 Eventuelt 

Poul Vibsig meddelte, at han går på pension pr. 1. august, så dette blev Pouls sidste møde. 
   Den landsdækkende klub for navigationsskolelærere meddeler sekretariatet, hvem der afløser 
Poul, så vedkommende kan blive indkaldt til næste møde. 
 
Birger Sørensen takkede på bestyrelsens vegne Poul for hans mangeårige indsats i DM. 
 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.45 
 
 
Øjvind Vilsholm, 10. maj 2017 
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