
 

 

 

9. februar 2017 

 

REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelses bestyrelse 

torsdag 23. februar 2017 
 

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 
 

Deltagere: 

Birger Sørensen, Elvira C. Sørensen, Poul Vibsig Pedersen, Kristian Lassen og Torben Amstrup Christensen. 

Fra sekretariatet:  

Øjvind Vilsholm (referent) 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet meddelelser. 

2 Godkendelse af referat af mødet den 15. november 2016 
Bilag 2.1 Referat af bestyrelsesmødet i LK Forskning og Vid. Udd. 15.11.2016 

Referatet blev godkendt. 

3 Velkommen til Konservatorieklubbens (Klub 43) repræsentanter 
Præsentationsrunde 

Kristian Lassen fortalte, at Konservatorieklubben har konstitueret sig med Kristian selv som formand 
og Anders Ørsager som næstformand. Kristian er ansat ved Det Jyske Musikkonservatorium i 
Aarhus, mens Anders Ørsager er ansat ved Det Rytmiske Musikkonservatorium. Normalt er det 
Anders og Kristian, der vil repræsentere konservatorieklubben i landsklubbestyrelsen, men da 
Anders Ørsager var forhindret til dagens møde, var Torben Amstrup til stede. Torben er til daglig 
ansat ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg. 

De øvrige tilstedeværende præsenterede kort sig selv og deres ansættelsesområde. 

 



 

4 Status over kravsindsamling til de nye overenskomster 
F.eks. generel lønforbedring og højere pensionsindbetaling. Frist for kravsindsamling er den 15. 
marts 2017. Kravene behandles på DM Viden’s bestyrelsesmøde den 20. april 2017. 
Bilag 4.1 Mail fra Hans Beksgaard 18.12.2016 

Kristian Lassen omdelte lønstatistisk materiale, som han havde rekvireret i DM. Materialet viser, at 
lønniveauet for f.eks. lektorer på musikkonservatorierne er ca. 60.000 kr. under f.eks. 
professionshøjskolerne. 

Landsklubbestyrelsen besluttede at fremsætte et overenskomstkrav om, at tillægsniveauerne på 
musikkonservatorierne skal ækvivaleres med niveauerne på universitetsområdet. Dels er 
stillingstrukturen på universiteterne og musikkonservatorierne stort set identisk. Dels uddanner 
musikkonservatorierne i lighed med universiteterne studerende til kandidatniveau.  

Øjvind Vilsholm fortalte kort om det videre forløb frem mod til den endelige kravspræsentation, når 
Akademikerne går i forhandlinger med Finansministeriet. I første omgang er der frist for 
medlemmer og tillidsvalgte til at indsende krav fredag d. 10. marts. Landsklubbestyrelsen får så 
disse krav i hænde senest 15. marts, hvorefter landsklubben har frem til 5. april til at sortere i 
kravene og fremsende endelig kravliste fra landsklubben til sektorbestyrelsen.  

Herefter går kravene videre til prioritering og godkendelse i DM’s hovedbestyrelse, der sender dem 
videre til Akademikerne, hvor DM’s krav skal prioriteres i konkurrence med krav fra de øvrige AC-
organisationer. 

Poul Vibsig forventede ikke, at der ville komme krav fra Navigationsskolerne. 

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at lave udkast til endelig kravliste i samarbejde med Øjvind 
Vilsholm. Bestyrelsen får kravlisten til gennemsyn ultimo marts. 

 

5 Budget 2017 
Status på landsklubbens budget for indeværende. Svarer det til de landsdækkende klubbers 
forventninger? 
Bilag 5.1 Budget 2017 

Budget 2017 blev gennemgået, og der var ingen bemærkninger til de afsatte beløb. Der var til 
gengæld et par enkelte bemærkninger til antallet af mødedeltagere i flere af de landsdækkende 
klubber. Øjvind Vilsholm kontakter DM’s økonomifunktion og får rettet tallene. 

Øjvind Vilsholm omdelte desuden det foreløbige regnskab for 2016, hvor det indtil videre ser ud til, 
at landsklubben har et samlet forbrug på 167.566 kr. i forhold til budgettets 229.000 kr. Der kan 
komme rettelser til regnskabet, hvis det viser sig, at nogle af landsklubbens udgifter fejlagtigt har 
været kontoret i andres landsklubber eller sektorer. 

6 Nyt fra de landsdækkende klubber 
Bilag 6.1 Referat af mødet i Klub 41 (Højskoler) 17.11.2016 (Er ikke modtaget i sekretariatet d.d.) 
Bilag 6.2 Referat af mødet i Klub 45 (Indvandrerlærere) 18.11.2016 (Er ikke modtaget i sekretariatet  



 

                 d.d.) 
Bilag 6.3 Referat af mødet i Klub 49 (Navigationslærere) 18.11.2016 
Bilag 6.4 Referat af mødet i Klub 43 (Musikkonservatorierne) 11.01.2017 
Bilag 6.5 Referat af mødet i Klub 45 (Indvandrerlærere) 20.01.2017 

Birger Sørensen sørger for at indsende det manglende referat (bilag 6.2) til sekretariatet. Birger 
fortalte videre, at klubben har indsendt bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. 

Bestyrelsen har kommenteret tre forhold: 

• fokus på mundtlighed på modul 1 og 2: (under 3.1.1. Erhvervsrettet begynderundervisning 
for alle kursister)  

• Sprogcentres ret til at ansætte andre end uddannede lærere. (under 2. Lovforslagets 
baggrund og formål) 

• Forslaget om at erstatte overbygningsuddannelserne til underviser i dansk som 2. sprog 
med en pædagogikumuddannelse på et halvt år. (under 2. Lovforslagets baggrund og 
formål) 

Kristian Lassen fortalte, at Konservatorieklubben nu er (gen)etableret. Mødefrekvensen bliver nok 
lidt mindre end de 4 årlige møder der er plads til i budgettet. Næste møde er fastlagt til efter 
sommerferien. 

Poul Vibsig fortalte, at ambitionsniveauet i klub 45 er 4 årlige møder. Man satser på også at lave lidt 
aktivitet i forhold til medlemmerne, så de oplever, at de får noget for deres kontingent. 

6.a Godkendelse af vedtægter fra Konservatorieklubben (Klub 43) vedtaget på konstituerende møde 
den 11. januar 2017 
Bilag 6.a.1 Godkendelse af vedtægter fra Konservatorieklubben (Klub 43) 

Bestyrelsen godkendte vedtægterne. 

7 Nyt fra sektorbestyrelsen 
Bilag 7.1 Referat af mødet i DM Viden 01.02.2017 

Birger Sørensen henviste til det eftersendte bilag vedr. forskningspolitik for DM Viden. 

I den forbindelse ønskes der informationer om forskningen inden for landklubbens områder: 

• I hvilken grad er forskningen eksternt finansieret? 
• Er forskningen en del af folks ansættelse eller er det noget, som folk frikøbes til? 
• Er der frit valg af emne eller det bestemt af institutionen eller eksterne parter 

Kristian Lassen lovede at undersøge nærmere, hvordan det forholder sig på Musikkonservatorierne 
og sende svaret til Birger Sørensen senest 7. april. 

Poul Vibsig fortalte, at der på navigationsskolerne som udgangspunkt er afsat 15 % af arbejdstiden 
til forskning. Hver medarbejder har på forhånd tildelt 5 %, og de resterende 10 % samles i en pulje, 



 

som folk kan byde ind på. 

Herudover er der eksternt finansieret forskning.  

Både opdrag og penge kommer udefra. 

Birger Sørensen fortalte fra Sprogskolerne, at der typisk er ansat en medarbejder, der sørger for at 
rejse penge fra fonde.  

Emnekredsen kommer typisk fra integrationsministeriet, EU eller private fonde. Emnerne slås typisk 
op, så medarbejderne selv kan byde ind. Der er ingen forskningsforpligtelse forbundet med 
ansættelsen. 

8 Evaluering af DMs første kongres 
Mundtlig drøftelse 

Punktet blev udsat til næste møde. 

9 Emner til det næste møde den 10. maj 2017 
Kommende møder: 10. maj, 21. september og 28. november 2017 

• Opsamling på overenskomstkravene 
• Status på antal medlemmer i de respektive klubber 

10 Meddelelser 

Der var ingen bemærkninger. 

11 Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger. 

 

Mødet sluttede kl. 18.01 

 

Øjvind Vilsholm, 23. februar 2017 
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