
 

 

 

29. november 2017 

 

REFERAT AF 

Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelsesmøde 

tirsdag 28. november 2017 

Kl. 16:00 – 18:30 

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 

 

Deltagere 

Birger Sørensen, Elvira C. Sørensen, Kristian Rødbroe Lassen og Helle Bak Poulsen 

Afbud 

Sigrid Lauenborg Dahl, Anders Ørsager Hansen og Poul Vibsig Pedersen 

Fra sekretariatet 

Øjvind Vilsholm 

Ordstyrer 

Helle Bak Poulsen 

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden ændringer. 

 

 

2 Godkendelse af referat af LK Forskning og Vid. Udd. bestyrelsesmøde den 21. september 2017 

Bilag 2.1: Referat af møde i LK Forskning og Vid. Udd. 21.09.2017 

På spørgsmål fra Kristian Lassen blev det præciseret, at det normale mødetidspunkt på 

landsklubbens møder fremover er kl. 16 til 18.30 med efterfølgende middag. 

 

3 Status over de landsdækkende klubber under landsklubben 

 

Antal medlemmer pr. 15. november 2017 

 Den landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner: 464 

 



 

 

 Den landsdækkende klub for højskolerne: 249 

 Konservatorieklubben: 97 

 Klubben for lærere ved sprogcentre – klub 45: 77 

 Den landsdækkende klub for navigationsskolelærere: 25 

a. Resultatet af henvendelse til tillidsvalgte inden for den landsdækkende klub for øvrige 

uddannelsesinstitutioner 

Landsklubben tog udviklingen i antal medlemmer til efterretning. 

Det var ikke lykkedes Øjvind Vilsholm at få mailadresser på de tillidsvalgte inden for den 

landsdækkende klub for øvrige uddannelsesinstitutioner frem til Helle Bak Poulsen. Det lykkedes 

under mødet, så Helle kan tage kontakt til de tillidsvalgte på hhv. Søværnets Officersskole og 

Hærens Officersskole.  

 

4 Aktivitets- og arbejdsplan DM 2018 (med budget) 

Bilag 4.1: Aktivitets-og arbejdsplan DM 2018 

a. Hovedbestyrelsen behandler aktivitets- og arbejdsplanen på sit møde den 27. november 

2017. Landsklubbens plan forventes godkendt på mødet. 

Øjvind Vilsholm beklagede, at den udsendte version af DM Videns aktivitets- og arbejdsplan var 

identisk med den version, der blev behandlet på sidste møde. Han omdelte den aktuelle version, 

som var blevet vedtaget på hovedbestyrelsesmødet dagen før. 

 

 

5 Nyt fra sektorbestyrelsen v/Birger Sørensen 

a. Møde i DM Viden den 23. november 2017 – herunder nyt om DMs forskningspolitik 

Bilag 5.1.a DM Viden Forskningspolitik 

Birger Sørensen fortalte, at sektorbestyrelsen på sit møde havde anmodet landsklubben om at 

undersøge muligheden for at finde et mere dækkende navn for landsklubben. Landsklubben for 

Forskning & Formidling var blevet bedt om det samme. 

Bestyrelsen besluttede, at man ikke ville bruge meget tid på at finde på navne. Kristian Lassen kom 

dog med forslag om at landsklubben fremover kunne hedder: ”Musikalske sprogofficerer på 

gyngende grund.”  

 Det blev dog konkluderet, at man ikke går videre med navnændringen. 

Birger Sørensen fortalte videre, at sektorbestyrelsen havde haft besøg af DM’s formand Camilla 

Gregersen og DM’s direktør Else Sommer, som bl.a. havde fortalt om DM’s udfordringer med at 

fastholde antallet af medlemmer. DM arbejder videre med både medlemshvervning og fastholdelse 

af medlemmer. 

Birger Sørensen meddelte, at sektorbestyrelsen havde besluttet, at landsklubberne fremover skal 

 



 

 

have mere fokus på DM Videns arbejdsmarkedsudvalg. Landsklubbestyrelsen besluttede på den 

baggrund at sætte et punkt på fremtidige dagsordner med titlen: Nyt fra arbejdsmarkedsudvalget, 

hvor referaterne fra DM Videns arbejdsmarkedsudvalg løbende kan blive tilknyttet dagsordnerne. 

DM Viden Forskningspolitik 

Birger Sørensen fortalte kort om udkastet til forskningspolitik, som blev præsenteret på mødet i DM 

Viden 23. november. 

Helle Bak Poulsen anførte, at udkastet til forskningspolitik i alt for høj grad fokuserer på den 

forskning, der foregår på universiteterne. Helle Bak Poulsen foreslog, at man i stedet for at fokusere 

på universiteterne alene, ændrede politikken, så den gælder for alle de forskningsinstitutioner, hvor 

DM har medlemmer ansat. Kristian Lassen præciserede, at man konkret kan erstatte 

”universiteterne” med ”institutionerne”.  

Det betyder også, at forskningspolitikkens pkt. 7, 8 og 9 skal udgå. 

Bestyrelsen roste udkastet, som med ovenstående ændringer blev betragtet som glimrende. Det 

blev konkluderet, at landsklubbens repræsentanter i sektorbestyrelsen går videre med at få 

implementeret de vedtagne ændringer i DM’s forskningspolitik. 

Bestyrelsen præciserede, at man ønsker forskningspolitikken til endelig godkendelse i landsklubben. 

Birger Sørensen melder bestyrelsens beslutning tilbage til DM Viden. Hvis landsklubbens forslag 

afvises, sørger Birger for at sætte forskningspolitikken på dagsorden til DM Videns møde d. 24. 

januar.  

 

6 Nyt fra klubberne under landsklubben 
 
Bilag 6.1: Klub 41 Højskoler bestyrelsesmøde 02.06.2017 
Bilag 6.2: Klub 41 Højskoler generalforsamling 08.11.2017 

    Bilag 6.2.1: Klub 41 HL skabelon arbejdstidsaftale 
Bilag 6.3: Klub 45 Lærere ved sprogcentre bestyrelsesmøde 08.09.2017 
Bilag 6.4: Klub 45 Lærere ved sprogcentre bestyrelsesmøde 27.10.2017 og generalforsamling  
                  28.10.2017 
Bilag 6.5: Klub 49 Navigationslærere bestyrelsesmøde 19.05.2017 
Bilag 6.6: Klub 49 Navigationslærere bestyrelsesmøde 11.10.2017 (Sekretariatet har ikke modtaget 
                  materiale) 
 
Bestyrelsen glædede sig over referaterne fra den landsdækkende klub for højskolerne og ser frem til 
at få dem uddybet på et kommende møde. 
 
Elvira Sørensen fortalte fra sprogcenterområdet, at man er stærkt udfordret på kvaliteten i 
uddannelserne. Mange kommuner sender sprogundervisningen i udbud og flere er på vej. De mange 
udbud lægger i alt for høj grad vægt på prisen, hvilket får kvaliteten til at falde betragteligt. 
 
Birger Sørensen fortalte videre, at man også arbejder på at få grænseaftalen med 

 



 

 

Uddannelsesforbundet ændret, så sprogskolelærere kan være medlemmer af DM, selvom 
Uddannelsesforbundet har forhandlingsretten. 
 
Helle Bak Poulsen fortalte, at der ikke har været afholdt møde i Navigationsskolelærernes bestyrelse 
d. 11. oktober.  
 
Helle Bak Poulsen tager initiativ til at samle Navigationsskolelærernes bestyrelse i nær fremtid. 
 
 
 

7 Mødeplan for 2018 

Bilag 7.1: Udkast til mødeplan 2018 

Bestyrelsen besluttede at ændre to af de foreslåede mødedatoer, således at mødeplanen for 2018 

bliver som følger: 

 Torsdag d. 22. februar 

 Tirsdag d. 15. maj 

 Onsdag d. 19. september 

 Tirsdag d. 27. november 

Alle møde afholdes på First Hotel Grand i Odense kl. 16-18.30 med efterfølgende middag. 

 

 

8 Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

9 Punkter til næste møde 

 Opsamling på forskningspolitikken 

 Status over de landsdækkende klubber  

 hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer v/ Helle Bak Poulsen 

 Nyt fra DM Videns arbejdsmarkedsudvalg 

Øjvind Vilsholm meddelte, at der ved næste møde vil deltage en ny konsulent fra sekretariatet. Det 

er nemlig besluttet, at hver konsulent kun skal betjene en enkelt bestyrelse. 

 

10 Eventuelt 

Birger Sørensen takkede Øjvind Vilsholm for god bestyrelsesbetjening gennem de sidste to år. 

 

 

Mødet sluttede kl. 18.30. 

Øjvind Vilsholm, 28. november 2017 


