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REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

lørdag den 16. juni 2018 

Kl. 09:00– 18:00 
Marienlyst Badehotel, Helsingør 

 

Deltagere: 
Erik S. Christensen, Kent Laursen, Lars Trap-Jensen, Hugo Hvid Sørensen, Kell Sønnichsen, Tina Christensen, 
Kathrine Monsrud Ekelund og Hanne Veber 

Afbud:  
Anders Holten Johnsen 

Mødeleder: 
Kent Laursen 

Fra sekretariatet: 
Mads Flyvholm  

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 

Det blev besluttet at tilføje tre nye punkter til dagsorden. Det var: 

• Punkt 9: DM Natur & Kultur 

• Punkt 10: Eventuelt 

• Punkt 11. Næste møde. 

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

 

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. april 2018 
Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmøde 17.04.2018 

Kent Laursen knyttede en kommentar til referatets punkt 10 om vejledning til medlemmerne, 

 



 

 

herunder især de tidsbegrænsede ansatte, om deres rettigheder ift. f.eks. pension, A-kasse m.v.  Det 
kunne f.eks. være i en årlig pamflet. Det blev besluttet, at dette kunne drøftes nærmere i AMU. 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

3 Opsamling på 1. dagen 

Hugo Hvid Sørensen orienterede om fredagens seminar, hvor Finn Dahlslund fra DM’s sekretariat 
havde orienteret om arbejdet med ”Bedre TR-dækning på museumsområdet”.  

Finn har søgt at etablere kontakt til DM-medlemmer ved seks forskellige museer med henblik på at 
afklare interesse for etablering af TR-dækning det pågældende sted.  

Det blev aftalt med Finn, at projektet skulle søges udvidet. Det skal udarbejdes en liste over museer 
med over fem medlemmer af DM, ligesom det skal afklares, hvilket andre institutioner under 
Forskning og Formidling, der har over 5 medlemmer af DM, med henblik på lignende afklaring af TR-
dækning. 

Hugo Hvis Sørensen orienterede endvidere om, at Finn ville søge at få en artikel i Magisterbladet på 
baggrund af erfaringer fra projektet. 

Det blev derefter drøftet, hvorledes DM-medlemmer kan se hvilken sektor, som de er indplaceret i. 
Bestyrelsen understregede, at de fandt de hensigtsmæssigt, hvis medlemmer kunne se 
sektorindplacering ved log-in på dm.dk. 

 

4 Aktuelle sager på landsklubbens område 
 
a. Nyt fra de landsdækkende klubber 
Bilag 4.a.1: Referat af møde i Kultur & Samfund 23.01.2018 
 
Kathrine Monsrud Ekelund orienterede om bestyrelsesmøde i landsklubben Kultur & Samfund 
den 23. april 2018, hvor bestyrelsen havde besøg af direktør for DM Else Sommer. 
Bestyrelsen havde på mødet med Else Sommer drøftet samspillet mellem sekretariatet og 
landsklubben. Det var, som opfølgning på mødet, blevet besluttet, at direktør Else Sommer, 
Forhandlingschef Louise Kanstrup Petersen og andre relevante medarbejdere i sekretariatet 
skal deltage i førstkommende møde i landsklubben. Mødet vil finde sted den 23. august 
2018.  
 
Kathrine Monsrud Ekelund orienterede endvidere, at hun havde deltaget i møde med ODM sammen 
med Camilla Gregersen.  Hun spurgte til opfølgningen på dette møde. 
 
b. Nyt fra sekretariatet 
 
Mads Flyvholm orienterede om nyt fra sekretariatet. Foråret 2018 var naturligvis præget af OK18, 
som havde krævet mange kræfter i sekretariatet. Det medførte, at der var en periode, hvor flere af 
sekretariatets normale opgaver var blevet skubbet frem. Sekretariatet er dog ved at være tilbage til 

 



 

 

de aftalte og normale opgaver.  
 
Mads Flyvholm orienterede endvidere om, at der fra sekretariatets side blev arbejdet på en 
afklaring af de økonomiske konsekvenser af omprioriteringsbidragets 2 pct. besparelser på 
kulturområdet. Der vil på baggrund af analysen søges afklaret en eventuel politisk indsats ift. en 
styrkelse af kulturarvsområdet og opgør med omprioriteringsbidraget. Sekretariatet vil vende 
tilbage til bestyrelsen, når analyse og eventuel indsats er yderligere afklaret. 
 

5 Valg til hovedbestyrelse og landsdækkende klubber 

Bilag 5.1: Vedtægt for den landsdækkende klub Kultur & Samfund 

Bilag 5.2: Vedtægt for den landsdækkende klub TEK-NAT 

Bilag 5.3: Vedtægt for den landsdækkende klub SUND 

Bilag 5.4: Vedtægt for Landsklubben for Forskning og Formidling 

Bilag 5.5: Vedtægt for DM Viden 

Bilag 5.6: Udkast til fornyet valgprogram natur og kultur 

Bilag 5.7: Proces for valg til de landsdækkende klubbestyrelser 2015, skrivelse fra juni 2015 

Erik S. Christensen orienterede om det kommende valg i DM, herunder særligt valget til 
hovedbestyrelsen. Der er nu åbnet for opstilling og der er sendt en orienteringsmail til 
medlemmerne.  

Kathrine Monsrud Ekelund udtrykte, at det kunne være hensigtsmæssigt med en opgørelse af DM-
medlemmer ift. de forskellige sektorer.  

Hugo Hvid Sørensen understregede, at det kunne være hensigtsmæssigt at se på udviklingen. Det vil 
sige f.eks. medlemmer og indplacering i henholdsvis 2015 og 2018. 

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at se nærmere på antallet af medlemmer, herunder i de 
forskellige sektorer.  

Erik S. Christensen og Kell Sønnichsen drøftede organiseringen på museumsområdet.  

Bestyrelsen ønsker i den forbindelse, at sekretariatet orienterer bestyrelsen om: 

• Hvor mange medlemmer DM har fordelt på arbejdspladser i henholdsvis oktober 2015 og 
maj 2018?  

• Hvor mange flytninger mellem sektorer er der foretaget fordelt på arbejdspladser i perioden 
2015-18? 

Bestyrelsen udtrykte, at de gerne så oplysningerne sendt inden udgangen af juni 2018.  

 



 

 

Hanne Weber fortalte, at hovedbestyrelsen tidligere har lovet, at der skulle oprettes en klub for 
ledighedsberørte. Hun spurgte til kendskab til status for dette arbejde.  

Bestyrelsen drøftede herefter valgprogram ift. valget i efteråret, herunder de overordnede 
formuleringer i principprogrammet.  

Lars Trap-Jensen foreslog, at kommunikationsudvalget kunne arbejde videre med at finpudse 
programmet rent sprogligt, hvilket bestyrelsen støttede.   

Lars Trap-Jensen understregede endvidere, at der udarbejdes en tidsplan for det videre arbejde i 
kommunikationsudvalget.  

6 Arbejdsprogram 2019 

Bilag 6.1: DM Viden Aktivitets- og arbejdsplan 2018 

Bilag 6.2: Budgetproces og –ramme HB seminaret 25.05.2018 

Erik S. Christensen startede med at foreslå, at arbejdsprogrammet for 2019 skulle indebære en 
fortsættelse og eventuel udvidelse af projekter igangsat i 2018.  

Kell Sønnichsen foreslog i den forbindelse, at Cand.Scient-indsatsen skulle fortsætte i 2019. Han 
foreslog endvidere, at projektet ”Bedre TR-dækning på museumsområdet” skulle forsættes og 
udvides i 2019. Udvidelsen kunne f.eks. indebære, at projektet udvides til alle arbejdspladser under 
landsklubben. 

Lars Trap-Jensen foreslog, at OK18’s aftale om lokalløn kunne være en vej til at engagere 
medlemmerne i lokal TR-dækning. 

Erik S. Christensen var enig i dette og understregede, at det er afgørende, at medlemmerne bliver 
opmærksomme på lokal løndannelse, jf. OK18. 

Kathrine Monsrud Ekelund foreslog et arrangement for TR, AMR og andre politisk aktive DM’ere på 
kultur/kulturarvsområdet. Bestyrelsen for Kultur og Samfund kunne stå for arrangementet. Kathrine 
Monsrud Ekelund vil følge op på forslaget. 

Kent Laursen opsummerede, at projektet ”Bedre TR-dækning på museumsområdet” udvides mens 
projekt om Tenue Track ikke skulle fortsættes. De øvrige projekter fra arbejdsprogram 2018 
forsættes i 2019.  

 

7 Budget 2019 

Bilag 7.1: Prognose 1, 2018 

Erik S. Christensen orienterede bestyrelsen om det foreslåede budget for landsklubbens arbejde i 
2019, herunder at HB har afsat samme budget for LBFF som i 2018. 

Kell Sønnichsen sagde, at han fandt, at budget og budgetanalyser i dag fremstår meget stærkere end 

 



 

 

tidligere. Budget er mere anvendeligt for bestyrelsen end tidligere. 

8 Medlemsundersøgelsen i forbindelse med organiseringsprojektet  

Bilag 8.1: Medlemsundersøgelsen 2018 

Bestyrelsen orienterede sig i medlemsundersøgelsen 2018.  

Kathrine Monsrud Ekelund konstaterede, at det særligt var inden for rådgivning og image, at 
medlemmerne tillagde DM-medlemskabet værdi.  

Der var enighed om, at undersøgelse generelt bekræftede, at LBFF’s fokus var relevant for 
medlemmerne. 

 

9 DM Natur & Kultur, herunder forslag til indhold 

Lars Trap-Jensen fortalte om Magasinet DM Natur og Kultur. Der er kommet ny journalist på 
magasinet. Han hedder Lasse Højsgaard. Det aktuelle magasin er det første med ham som journalist 
for magasinet.  

Lars Trap-Jensen fortalte endvidere, at der med det aktuelle blad er foretaget en redaktionel 
ændring. Tidligere udgaver af magasinet har haft et gennemgående tema. Den aktuelle magasins 
omdrejningspunkt har derimod fokuseret på aktuelle emner i artiklerne.  

Bestyrelsen drøftede mulige emner til kommende udgave af magasinet. Et forslag var 
omprioriteringsbidragets konsekvenser på det kulturhistoriske område.  

Lars Trap-Jensen opfordrede bestyrelsen til at kommer med ideer til fremtidige emner i magasinet. 

 

10 Eventuelt 

Kent Laursen orienterede om deltagelse i et arrangement på Moesgaard Museum med fokus 
nyuddannede arkæologers overgang til arbejdsmarkedet. Der blev ved arrangementet udtrykt 
bekymring for nyuddannede arkæologers praksiserfaring ift. efterfølgende ansættelse. 
Fremdriftsreformen har haft den konsekvens, at færre nyuddannede har praktisk erfaring, hvorfor 
det kan være svært for de nyuddannede at få første ansættelse.  

Hugo Hvid Sørensen fremhævede, at det er nødvendigt at iscenesætte behovet for praktisk erfaring. 
Det var herunder vigtigt, at der blev udarbejdet en praktikantpolitik inden for arkæologien.  

Kell Sønnichsen orienterede om deltagelse i konference om seniorer på arbejdsmarkedet, hvor der 
bl.a. blev fremlagt en masse ideer for at fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet. 

Hugo Hvid Sørensen orienterede om TR-årsmøde i august 2018. Der var pt. 71 tilmeldte. 

 

 



 

 

11 Næste møde 

Bestyrelsen fastlagde, at følgende emner skulle indgå i næste bestyrelsesmøde: 

• Arbejdsplan 
• Budget  
• Valg 2018  

Hugo Hvid Sørensen sagde, at han fandt det hensigtsmæssigt, hvis det i dagsordenen fremgik om 
punkter var til f.eks. drøftelse eller beslutning. Den øvrige bestyrelse var enig i dette. 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.00. 

 

Mads Flyvholm, 16. juni 2018 
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