
 

 

 

21. september 2017 

 
 

REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelse 

torsdag 21. september 2017 

Kl. 15:30 – 19:00 
 

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 
 

Deltagere 
Birger Sørensen, Sigrid Lauenborg Dahl, Christina Sommer, Poul Vibsig Pedersen, Helle Bak Poulsen (fra kl. 
15.58 under behandlingen af pkt. 4). 

Afbud 
Elvira C. Sørensen, Kristian Rødbroe Lassen og Anders Ørsager 

Fra sekretariatet 
Øjvind Vilsholm 

Dagsorden 

1 Valg af ordstyrer 

 Helle Bak Poulsen blev valgt (inden hun nåede at ankomme) 

 

2 Godkendelse af dagsordenen 

Birger Sørensen bød velkommen til Sigrid Lauenborg Dahl fra højskolerne og Christina Sommer fra 
klub 45 (som suppleant for Elvira Sørensen). 

 

 

3 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 
Bilag 3.1: Referat af møde i LK Forskning og Vid. Udd. 10.05.2017 

Referatet blev godkendt. 

 

4 Status over de landsdækkende klubber under Landsklubben  



 

 

Antal medlemmer pr. 1. september 2017: 

• Den landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner: 476 
• Den landsdækkende klub for højskolerne: 255 
• Konservatorieklubben: 100 
• Klubben for lærere ved sprogcentre – klub 45: 78 
• Den landsdækkende klub for navigationsskolelærere: 27 

 
Øjvind Vilsholm omdelte oversigt over de tillidsvalgte inden for den landsdækkende klub for øvrige 
undervisningsinstitutioner. 
 
Bestyrelsen besluttede sig for at kontakte en række af de tillidsvalgte inden for den landsdækkende 
klub for øvrige undervisningsinstitutioner for at opfordre dem til at lade sig repræsentere i 
landsklubbestyrelsen.  
 
Helle Bak Poulsen kontakter de tillidsvalgte i Udenrigsministeriets kompetencecenter samt på 
Søværnets Officersskole og Hærens Officersskole. Øjvind Vilsholm sender Helle Bak Poulsen e-
mailadresser på de pågældende tillidsvalgte. 
 
 

5 Budgetopfølgning og prognose 2017 
På baggrund af tilbagemeldinger fra de landsdækkende klubber gør bestyrelsen status over 
forventningerne til de samlede forbrug i 2018. 
Bilag 5.1: Regnskab for januar – august 2017 

Øjvind Vilsholm gennemgik regnskabet for årets første seks måneder og bestyrelsen besluttede på 
baggrund af de aktiviteter, der er planlagt i landsklubben og i de landsdækkende klubber, en 
prognose for forbruget resten af året. 

Den samlede prognose er vedlagt referatet. 

 

6 Aktivitets- og arbejdsplan DM Viden 2018 med budget 
Status på arbejdet med budgettet samt aktivitets- og arbejdsplan 
Der var møde i DM Viden fredag den 8. september 2017. 

a. Planlægning af medlemsaktiviteter 2018 
Sekretariatet lægger op til fortsættelse af de årligt tilbagevendende møder for henholdsvis 
navigationsskolelærere og lærere ved sprogcentrene. Hvis bestyrelsen ønsker, at disse skal 
fortsætte, er der behov for en kort beskrivelse af disse aktiviteter. 
Derudover foreslår sekretariatet, at der sættes penge af til en uddannelse for tillidsvalgte på 
højskolerne (se beskrivelsen i aktivitets- og arbejdsplanen). 

Bilag 6.1: Aktivitets- og arbejdsplan DM Viden 2018 

Øjvind Vilsholm gennemgik budgetforslaget. Der var enighed om at afsætte 5.000 kr. til aktiviteter 
inden for den landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner. Pengene tages fra klub 45’s 
midler. 

Budgetforslaget blev vedtaget med ovenstående ændring. 

 



 

 

Øjvind Vilsholm gjorde opmærksom på, at der manglede beskrivende tekst til et par af 
medlemsaktiviteterne aktivitetsplanen. 

Poul Vibsig sørger for beskrivelse af medlemsmødet for medlemmerne på navigationsskolerne og 
Christina Sommer sørger for en beskrivelse af årsmødet for medlemmerne på sprogcentrene. 
Beskrivelserne skal sendes til Øjvind Vilsholm senest torsdag d. 28. september. 

 

7 Drøftelse af organisering inden for landsklubbens område 

a. De tre offentlige kulturer 
Bilag 7.1: Vores bevægelse 

b. Fagbevægelserne i dag ifølge Michael Gecan 
Bilag 7.2: Michael Gecan’s relationskultur 

 

Bestyrelsen drøftede udviklingen i fagforeningskulturen både inden for DM’s område og i Danmark 
generelt. 

Der var enighed om, at det nok bliver en udfordring at ændre folks forventninger fra, at 
fagforeningen er et servicekontor, til at fagforeningen hovedsagligt er lokale aktiviteter. Stemningen 
var, at det utvivlsomt er en god idé at sørge for lokal forankring og opbygning af en relationel kultur, 
men der er stadig behov for en central organisation, der kan være med til at håndhæve både lokale 
og centrale aftaler.  

I første omgang er det rigtig godt, at DM nu fokuserer meget mere på at komme ud på 
arbejdspladserne. 

 

 

8 Nyt fra sektorbestyrelsen – herunder nyt om overenskomstforhandlingerne 

 
Bilag 8.1: Referat af møde i DM Viden 18.05.2017 

Birger Sørensen fortalte, at der fortsat mangler to repræsentanter fra landsklubben til sektorens 
arbejdsmarkedsudvalg. Repræsentanterne skal helst være ledighedsberørte. 
       Bestyrelsesmedlemmerne aftalte, at man undersøger i baglandet i de landsdækkende klubber, 
om der blandt medlemmerne er ledighedsberørte, der er villige til at repræsentere landsklubben i 
sektorens arbejdsmarkedsudvalg. 
 
Øjvind Vilsholm fortalte kort, at processen frem mod overenskomstforhandlingerne 2018 er nået 
dertil, at DM formodentlig overgiver forhandlingsretten til AC på et møde i starten af november. 
Overgivelsen gives på grundlag af den kravsliste, man er blevet enige om. Vurderingen er pt. at så 
mange af DM’s krav er kommet med på listen, at der er grund til at være tilfreds. 
 
Bestyrelsen konstaterede med glæde, at Sektorbestyrelsen havde godkendt vedtægterne for hhv. 
konservatorieklubben og klub 45. 

 



 

 

 

9 Nyt fra klubberne under Landsklubben 
Klub 41 Højskoler afholdt møde 02.06.2017 (Sekretariatet har ikke modtaget materiale). 
Klub 49 Navigationslærere afholdt møde 19.05.2017 (Sekretariatet har ikke modtaget materiale). 
Bilag 9.1: Referat af møde i Klub 45 Indvandrerlærere 09.06.2017 

Sigrid Lauenborg Dahl lovede at indsende referat fra mødet i den landsdækkende klub for 
højskolerne d. 2. juni. Poul Vibsig gjorde opmærksom på at referat af mødet for 
navigationsskolelære d. 19. maj var tilgået sekretariatet d. 20. maj. Både Sigrid og Poul fortalte kort 
om, hvad der var sket på de respektive møder. 

Christina Sommer fortalte også fra Klub 45’s møde d. 9. juni. 

Birger Sørensen gjorde opmærksom på, at der også havde været holdt møde i Klub 45 d. 8. 
september. Øjvind Vilsholm sørger for, at referaterne fra mødet i den landsdækkende klub for 
navigationsskolerne d. 19. juni og mødet i klub 45 d. 8. september blev sendt ud med dagsordenen 
til næste møde. 

 

10 Punkter til næste møde tirsdag den 28. november 2017 – med start kl. 16.00 

Bestyrelsen besluttede, at møderne fremover holdes fra kl. 16-18 med efterfølgende middag fra kl. 
18 til kl. 19.30. 

Der var følgende punkter til dagsordenen: 

• Status over de landsdækkende klubber med status på resultatet af henvendelsen til de 
tillidsvalgte i den landsdækkende klub for øvrige uddannelsesinstitutioner 

• Mødeplan for 2018 

• Helle Bak Poulsen er dirigent og udbad sig, at der på dagsordenen angives, hvem der er 
ansvarlig for det enkelte punkt. 

 

11 Diverse 

Birger Sørensen takkede Helle Bak Poulsen for en god indsats som dirigent. 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.45. 

Øjvind Vilsholm, 21. september 2017 
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