
 

 

 

17. april 2018 

 
 

REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

tirsdag 17. april 2018 

Kl. 14:00– 18:00 
Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 3 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F 

 

Deltagere: 
Erik S. Christensen, Kent Laursen (til kl. 17.30 under behandlingen af pkt. 11), Lars Trap-Jensen, Hugo Hvid 
Sørensen, Kell Sønnichsen, Tina Christensen og Hanne Veber (fra kl. 14.30 under behandlingen af pkt. 4.) 

Afbud:  
Kathrine Monsrud Ekelund, Anders Holten Johnsen 

Mødeleder: 
Kell Sønnichsen 

Fra sekretariatet: 
Øjvind Vilsholm  

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2018 
Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmøde 03.02.2018 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Til beslutning 

3 Valg til DMs politiske organer 2018 – herunder opstilling af kandidater 

a. Hovedbestyrelsen 

 



 

 

b. De landsdækkende klubber 

c. Udpegning af medlemmer af landsklubbestyrelsen 
Medlemstallet i de landsdækkende klubber fordeler sig pr. 10. april 2018 således: 
- Kultur & Samfund = 1.594 medlemmer 
- Sund = 745 medlemmer 
- Tek-Nat = 137 medlemmer 

Bilag 3.1: Vedtægt for den landsdækkende klub Kultur & Samfund 
Bilag 3.2: Vedtægt for den landsdækkende klub TEK-NAT 
Bilag 3.3: Vedtægt for den landsdækkende klub SUND 
Bilag 3.4: Vedtægt for Landsklubben for Forskning og Formidling 
Bilag 3.5: Vedtægt for DM Viden 
Bilag 3.6: Valgprogram for DM Natur & Kultur til HB-valget 2015 
Bilag 3.7: Proces for valg til de landsdækkende klubbestyrelser 2015, skrivelse fra juni 2015 

Erik Christensen opfordrede til, at landsklubben fik en bredt sammensat liste til HB-valget. Erik 
Christensen luftede også den mulighed, at man lavede en samlet liste for alle fire landsklubber, så 
valget til HB kan gennemføres som fredsvalg. 

Bestyrelsen besluttede, at man først og fremmest ønsker at stille op på særskilt liste for 
landsklubbens område. 

Der var enighed om, at man vil opstille på en prioriteret liste. 

Bestyrelsen gennemgik udkastet til valgprogram og foretog en række rettelser. Erik Christensen 
arbejder videre på valgprogrammet, så en revideret udgave kan forelægges på næste 
bestyrelsesmøde. 

Erik Christensen mindede om, at de landsdækkende klubber selv har ansvaret for afholdelse af valg 
til deres respektive bestyrelser. 

Til orientering og drøftelse  

4 Status på organiseringsindsatsen på Forskning og Formidlings område v/Julie Malling Laursen 
Sekretariatet har været på besøg hos Skoletjenesten i Københavns Kommune og har også arbejdet 
med organisering inden for molekylærbiologernes område. 
Julie Malling Laursen giver en aktuel status og lægger op til en drøftelse af den videre indsats. 

I forhold til indsatsen på museumsområdet arbejder Finn Dahlslund aktuelt med følgende museer: 

1. Design Museum Danmark 
2. Museet for Varde By og Omegn 
3. Ringkøbing-Skjern Museum 
4. Østfyns Museer (møde afholdt i februar, nu opfølgning) 
5. Konserveringscenter Vejle + Ølgod 
6. Herregårdsmuseet Gl. Estrup + Det Grønne Museum 

Julie Malling Laursen fortalte indledningsvist, at der pt. arbejdes intenst med organisering i 

 



 

 

forbindelse med OK 18. 

Julie gjorde opmærksom på, at der er kommet en status i forbindelse med rapporten om den 
lyttekampagne, som DM lavede i 2017.  

I en ny runde lyttemøder har DM bl.a. været på besøg hos Skoletjenesten i Københavns Kommune. 
Udgangspunktet havde været at tage et møde med medlemmerne, hvor medlemmerne selv var 
nået frem tid, at en klub med tilhørende TR var løsningen på mange af de udfordringer, de står med 
i det daglige. 

Bestyrelsen bad om at, at man fremover bliver inddraget tidligere i sådanne indsatser på 
landsklubbens område. 

Molekylærbiologerne har et fagligt fællesskab, som havde henvendt sig til DM for at få at vide, hvad 
DM kunne gøre for dem. Den henvendelse var håndteret ved at bede de pågældende medlemmer 
om at deltage i et møde, hvor de i en workshop præciserede, hvad de havde af udfordringer i 
arbejdslivet. Det havde vist sig at være en overraskende god måde håndtere en henvendelse af 
denne karakter på.  

Julie opfordrede til, at bestyrelsen overvejede, hvad landsklubben kunne tænke sig, at der blev 
arbejdet organiserende med fremover. 

På opfordring fra Kell Sønnichsen fortalte Julie afslutningsvis, at der også arbejdes med organisering 
for tidsbegrænset ansatte, prækært ansatte mv. 

Hugo Hvid Sørensen fortalte kort om arbejdet med organisering på museumsområdet, hvor listen nu 
er suppleret med yderligere et par museer. 
      Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre efter den nu reviderede liste med de seks ovenfor 
nævnte museer. 
 

5 Aktuelle sager på landsklubbens område 

1. Nyt fra de landsdækkende klubber 
2. Nyt fra sekretariatet 

Kent Laursen fortalte, at studievejledningen på forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universet laver en 
karrieredag for arkæologistuderende. Kent vil deltage i arrangementet og efterfølgende rapportere 
til bestyrelsen. 

Kent Laursen fortalte videre, at Rigsrevision havde udtalt kritik af, at der ofte opkræves penge fra 
bygherre ud fra maximumbudgetter. Selvom pengene efterfølgende tilbagebetales. Hugo Hvid 
Sørensen bemærkede, at der også var fundet kritisable forhold i forhold til notatpligten. Kritikken er 
rettet mod Kulturstyrelsen – ikke imod museerne. 

Der har været afholdt TR-netværksmøde for museerne. Det er besluttet at lave en ny og forbedret 
lønstatstik med skæringsdato i slutningen af året. 

 



 

 

Kell Sønnichsen fortalte, at der netop i dag afholdes et TR-netværksmøde for alle tillidsvalgte 
DM’ere i Aarhus. 

Øjvind Vilsholm fortalte at han i onsdags igen havde været på besøg hos Dansk Sprognævn i 
forbindelse med Sprognævnets flytning til Bogense. Der er stadig ikke nogen konkret dato for 
flytning. Medlemmerne interesserer sig pt. for, hvilke konkrete ordninger i forhold til 
hjemmearbejde der kan komme på tale. 

6 LBFFs bidrag til DMs forskningspolitik 

Erik Christensen opfordrede alle til at besvare Kathrine Monsruds henvendelse i forhold til relevante 
stedet at henvise til i forhold til grundlaget for den forskning, der foregår på Forskning & Formidlings 
område. 

 

7 Nyt fra hovedbestyrelsen v/Erik Christensen 

Erik Christensen fortalte, at langt det meste af HB’s arbejde har handlet om den forestående 
konflikt. 

 

8 Nyt fra DM Viden 
Er der vigtige punkter på dagsordenen, vores repræsentanter skal mene noget om? 

Erik Christensen refererede kort fra sidste bestyrelsesmøde. Et færdig referat ventes snart godkendt 
til rundsendelse. 

 

9 OK18 
Status v/Erik Christensen 

Erik Christensen fortalte, at der ikke var aftalt noget som helst, inden forhandlingerne gik i 
forligsinstitutionen. Pt. kan man ikke vide, hvad der foregår, men risikoen for konflikt er stadig 
overhængende. 

Kell Sønnichsen var meget tilfreds med sekretariatets indsats i den her situation. Tina Christensen 
var enig. 

Kell fremhævede, at det var rart, at man som TR får ekstra uddybet viden, når der sendes 
information ud til medlemmerne. 

Kell Sønnichsen bemærkede, at det var vigtigt at sikre sig, at de oplysninger, arbejdsgiver indsamler 
om, hvorvidt medlemmerne er organiserede eller ej ikke lægges på medarbejderens personalesag. 

 

10 Arbejdsprogram 2019 
Idéer til projekter i 2019 

Hugo Hvis Sørensen foreslog, man satser på lokal organisering. Gerne med udgangspunkt i et 
landkort, hvor man kan se, hvor medlemmerne bor. 

Kent Laursen forslog en kampagne, hvor medlemmerne – især de tidsbegrænset ansatte – oplyses 

 



 

 

om deres rettigheder. Hanne Veber foreslog, at det evt. kunne suppleres med oplysninger for a-
kassen og pensionskassen. 

Dertil kommer en fortsættelse af de projekter, der står på arbejdsplanen for 2018. 

Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at komme med forslag til yderligere projekter. 

Punkt til beslutning  

11 Medlemsseminaret den 15. -16. juni 2018 på Hotel Marienlyst i Helsingør 

a. Forslag til program om fredagen: Organisering på museumsområdet v/Finn Dahlslund + ? 
b. Bestyrelsesmøde lørdag formiddag 
c. Besøg på Museet for Søfart lørdag eftermiddag 

Det blev indledningsvist præciseret, at der er tale om bestyrelsesseminar. 

Flere medlemmer af bestyrelsen gav udtryk for at et program med arbejdsgrupper ud fra samme 
model som på februarseminaret var givtigt. Der var dog stemning for, at det gerne måtte 
kombineres med en oplægsholder udefra. 

Erik Christensen havde et forslag til oplægsholder med viden om organisering, som han ville sende 
rundt til resten af bestyrelsen. 

Kell Sønnichsen forslog, at man gjorde noget i forhold til tidsbegrænset ansatte og fik inspiration til 
det. Man kunne også forestille sig en oplægsholder om fremtiden for den danske model på det 
offentlige område i lyset af de på det tidspunkt forhåbentligt overståede ok-forhandlinger. 

 

Punkter til orientering  

12 Meddelelser 

a. Kommunikationsudvalget 
b. Øvrige meddelelser 

Bilag 12.b.1: Referat af bestyrelsesmøde i Kultur & Samfund 08.11.2017 
Bilag 12.b.2: Referat af bestyrelsesmøde i Kultur & Samfund 23.01.2018 

Lars Trap-Jensen gjorde opmærksom på, at der foreligger et referat fra Kommunikationsudvalget, 
som burde være sendt rundt til bestyrelsen.  

Næste nummer af DM Natur & Kultur fokuserer på ansættelser inden for og uden for 
stillingsstrukturen. 

 

13 Eventuelt 

Erik Christensen takkede Øjvind Vilsholm for hans hidtidige indsats som sekretær for bestyrelsen for 
Forskning og Formidling. 

 



 

 

Øjvind takkede for samarbejdet og så frem til at vende tilbage til bestyrelsen efter næste 
folketingsvalg. 

14 Punkter til næste møde 

a. Opsamling på 1. dagen 
b. Aktuelle sager på landsklubbens område 

i. Nyt fra de landsdækkende klubber 
ii. Nyt fra sekretariatet 

c. Valg til hovedbestyrelse og landsdækkende klubber 
d. Arbejdsprogram 2019 
e. Budget 2019 
f. Medlemsundersøgelsen i forbindelse med organiseringsprojektet 
g. DM Natur & Kultur 

- Herunder forslag til indhold 

 

15 Revideret mødeplan 2018 
Bilag 15.1: Revideret mødeplan 2018 

Bestyrelsen besluttede, at flytte bestyrelsesmødet d. 20. september til tirsdag d. 28. august. Mødet 
afholdes kl. 15.15 på Hotel Vejle Fjord (eller dér, hvor TR-årsmødet afholdes samme dag, hvis det 
bliver afholdt et andet sted). 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.50. 

 

Øjvind Vilsholm, 17. april 2018 
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