
 

 

 

3. september 2018 

 
 

REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

tirsdag den 28. august 2018 

Kl. 15:30– 18:00 
Hotel Vejlefjord, Stouby 

 

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

Afbud:  
Tina Christensen 

Mødeleder: 
Erik S. Christensen 

Fra sekretariatet: 
Mads Flyvholm  

 

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2018 (beslutning) 
Bilag 2.1: Referat af møde den 16. juni 2018 

Referatet blev godkendt. 

 

3 Aktuelle sager på landsklubbens område, herunder eventuelt nyt fra sekretariatet (drøftelse) 

Erik S. Christensen orienterede om at der afholdes et ekstraordinært HB-møde torsdag den 30. 
august 2018. Mødet afholdes, da der skal vælges ny næstformand i DM efter Hans Beksgaard, der 

 



 

 

har valgt at fratræde sine poster i DM per. 1. september 2018.  

Sekretariatet v/Mads Flyvholm orienterede om, at sekretariatet søger at sætte større fokus på 
kulturpolitik, herunder særligt konsekvenserne af omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Der er 
skrevet en række artikler i Magisterbladet om kulturbesparelserne på bl.a. museumsområdet. 
Derudover er der lavet film til sociale medier om besparelserne og DM’s holdning. Endelig har 
Camilla skrevet en mail til DM’s medlemmer på kulturområdet. Det er hensigten, at der i efteråret 
skal afholdes møder med DM’s medlemmer om kulturpolitik, herunder DM’s mulige indspark til 
politikkerne.  

Kathrine Monsrud Ekelund fortalte, at Kultur og Samfund også ville afholde møder om kulturpolitik 
og kulturbevaring, hvorfor det var naturligt, at de forskellige møder blev samtænkt.  

Mads Flyvholm understregede, at sekretariatet endnu ikke havde igangsat den nærmere 
planlægning af mulige møder på kulturområdet. Det er dog helt naturligt, at de forskellige møder 
bliver samtænkt.  

Hugo Hvid Sørensen orienterede om det netop afsluttede TR-årsmøde, der blev afholdt sammen 
med DMO. Det var vurderingen, at årsmødet var forløbet godt og at mange af deltagerne fik skabt 
brugbare netværk. Dette var særligt gældende for jyske deltagere på det kommunale område.  

Hugo Hvid Sørensen vurderede samtidig, at der havde været visse praktiske og administrative 
udfordringer med planlægningen og afholdelsen af mødet. Dette vil blive taget op i evalueringen af 
årsmødet. 

Erik S. Christensen orienterede om DM’s direktør Else Sommers oplæg ved årsmøde, herunder at 
hun bl.a. havde sat fokus på regeringens sammenhængsreform. Else havde understreget, at denne 
reform vil komme til at have stor effekt på det fremtidige arbejde i den offentlige sektor.  

Bestyrelsen drøftede derefter fordelingen af deltagere mellem DMO og LBFF. Erik S. Christensen og 
Kell Sønnichsen fremførte, at der gerne måtte være flere deltagere fra Forskning og Formidlings 
område. Hugo Hvid Sørensen fandt, at LBFF skulle være bedre til at annoncere om årsmødet. 

Kathrine Monsrud Ekelund orienterede derefter om BKS’s møde med DM’s sekretariat og direktør 
Else Sommer den 23. august. Det blev fremhævet, at der havde været en god dialog på mødet om 
de problemstillinger, som BKS har oplevet ift. samarbejdet med sekretariatet. 

Hugo Hvid Sørensen fortalte, at der hos BKS var en utilfredshed med, at DM medlemmer ikke havde 
mulighed for at se sektorindplacering under ”mit DM” på dm.dk. Kathrine Monsrud Ekelund 
udtrykte, at det virkede som om, at IT-opgaven ikke var prioriteret i sekretariatet.  

 

4 Valg til hovedbestyrelse og landsdækkende klubber (drøftelse) 
 
a. Udkast til fornyet valgprogram (beslutning)  
Bilag 4.a.1: Udkast til fornyet valgprogram 
 
Erik S. Christensen og sekretariatet v/Mads Flyvholm beklagede, der først var udsendt en tidligere 
udgave af Udkast til fornyet valgprogram.  

 



 

 

 
Erik S. Christensen fremlagde derefter det seneste udkast til fornyet valgprogram. Han fremførte, at 
han fandt, at udkastet næsten var på plads.  
 
Lars Trap-Jensen understregede, at udkastet var for langt i den nuværende udgave. Den del af 
teksten, som ikke direkte kan indgå på den pågældende valghjemmeside, kan der linkes til fra 
hjemmesiden.  
 
Hanne Veber mente, at udkastet lige skulle havde en sproglig gennemlæsning yderligere.  
 
Hugo Hvid Sørensen justerende derefter teksten. Erik S. Christensen konkluderede, at den justerede 
tekst skulle bruges. Hugo Hvid Sørensen sender den justerede tekst til Lars Trap-Jensen til sproglig 
gennemgang.  
 
b. Orientering fra kommunikationsudvalget v/Erik Christensen (drøftelse)  
Bilag 4.b.1: Referat af møde i LBFF-KU den 3. april 2018  
Bilag 4.b.2: Udkast til referat af møde i LBFF-KU den 13. august 2018 
 
Erik S. Christensen orienterede om LBFF-KU mødet den 13. august 2013. Det udsendte udkast var 
Eriks noter fra mødet.  
 
Lars Trap- Jensen orienterede yderligere om mødet. Lars fortalte bl.a. om ændringerne i Magasinet 
DM NATUR & KULTUR. Derudover fortalte han, at der snart er et nyt blad ude. Endeligt orienterede 
han om, at det kommende valg i DM var blevet drøftet på kommunikationsmødet. 
 
Hanne Veber fortalte derefter om, at hun har oplevet lidt problemer med at finde mailadresser på 
eventuelle stillere til det kommende valg. Anders Holten Johnsen tilbød, at han gerne ville hjælpe 
med at finde mailadresser på stillere. 
 
c. Drøftelse af medlemsoplysninger ift. LBFF (drøftelse) 
Bilag 4.c.1: Notat om medlemsoplysninger LBFF  
Bilag 4.c.2: Forskning og Formidling medlemmer pr. ansættelsessted 2015 og 2018 
 
Sekretariat v/Mads Flyvholm orienterede om de medlemsoplysninger, som sekretariatet sendte til 
bestyrelsen umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde. Mads Flyvholm supplerede med nye 
oplysninger om indplaceringen af ledige i sektorer i DM. Den tidligere beskrevne model for 
indplacering af ledige i DMP og DMO afhængig af bopæl øst eller vest for Storebælt var kun 
gældende for indplaceringen ved opløsningen af HTDA (gl. sektion i DM). Såfremt et medlem i DM 
Viden i dag bliver ledig forsætter denne i DM Viden. 
 
Erik S. Christensen understregede derefter, at der var behov for en helt sikker styring af 
sektorindplacering i DM. Han og LBFF havde oplevet flere problemer med stillere, som pludselig ikke 



 

 

var medlem af DM viden mere.  
 

5 Arbejdsprogram 2019 – endelig afklaring af programmet (beslutning) 

Bilag 5.1: Arrangementsstrategi 2017 – 2019  

Bilag 5.2: Inspirationskatalog 

Det blev besluttet, at afklaringen af budgettet, jf. 6, også indgik i behandlingen af dette punkt.  

Kell Sønnichsen spurgte til finansieringen af forskerforum, som tidligere har indgået på budgettet. 
Erik S. Christensen oplyste, at denne budgetpost var blevet flyttet til HB. 

Erik S. Christensen startede med at opsummere mulige aktiviteter i 2019 på baggrund af aktiviteter 
planlagt og gennemført i 2018. Det drejede sig om a) TR-dækning på lokalmuseerne, b) Tenue track, 
c) Medlemsundersøgelse blandt relevante LBFF-medlemmer og d) Kontakt til ikke-
overenskomstdækkede arbejdspladser. Erik understregede, at han fandt, at bestyrelsen kunne 
forsætte de ovenstående aktiviteter, med undtagelse af Tenue Track der ikke skulle forsætte.  

Hugo Hvid Sørensen fremførte, at der var tæt sammenhæng mellem a) TR-dækning på 
lokalmuseerne og d) Kontakt til ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser. Det er bl.a. de samme 
personer i sekretariatet, som arbejder inden for disse aktiviteter.  

Bestyrelsen drøftede herunder scient-indsatsen, som bestyrelsen havde afsat midler til i 2018.   

Kell Sønnichsen fremførte, at han i den forbindelse gerne så et samarbejde med DM privat ift scient-
området. Det blev aftalt, at Kell kunne kontakte Julia Bjerre Hunt fra DM privat. 

Erik S. Christensen orienterede om HB’s beslutninger om bl.a. TR-årsmødet. HB har besluttet, at TR-
årsmødet fremover vil være et fælles møde for hele DM. Det er hensigten, at et fælles TR-møde kan 
give en række stordriftsfordele, f.eks. ift. honorering af oplægsholdere.  

Hugo Hvid Sørensen understregede, at det er afgørende, at vi sikrer, at TR kan danne netværk med 
hinanden. I den forbindelse er TR-årsmøder og andre møder for TR særligt relevante. 

Det blev aftalt, at Erik S. Christensen indskriver de konkrete initiativer i arbejdsplanen og budgettet. 
Sekretariatet afklarer i den forbindelse retningslinjerne ift. brug af sekretariatet og dertilhørende 
mulige betaling.  

  

 

6 Budget 2019 – endelig afklaring af budget (beslutning) 

Bilag 6.1: Udkast til budget for LBFF 2019 

Budget blev behandlet under punkt 6. 

 



 

 

7 DM Natur & Kultur, herunder forslag til indhold (drøftelse) 

Lars Trap-Jensen efterlyste ideer til mulige historier til Magasinet DM NATUR & KULTUR. Han havde 
endvidere orienteret om ændringer ift. bladet under punkt 4.b. 

Kathrine Monsrud Ekelund fortalte herefter om regeringens nedlæggelse af de regionale vækstfora 
og konsekvenserne af dette ift. DM-medlemmer. 

 

8 Orientering fra de landsdækkende klubber (drøftelse) 

Der var ikke afholdt møder i de landsdækkende klubber siden sidste bestyrelsesmøde i LBFF. 

Kell Sønnichsen orienterede kort om en af konsekvenserne af udflytningen af statens arbejdsplader 
til resten af landet. Udflytningen indebærer også, at der sker en intern flytning af arbejdspladser i 
henholdsvis Aarhus og København. Dette skyldes, at visse fraflyttede lejemål er billigere end de 
nuværende lejemål. Staten vil derved flytte statslige arbejdspladser internt i byerne.  

 

9 Nyt fra DM Viden (orientering) 

Bilag 9.1: Referat af møde i DM Viden 16. maj 2018 

 

10 Medlemsundersøgelsen (drøftelse) 

Bilag 10.1: Medlemsundersøgelse 2018 

Bestyrelsen drøftede kort medlemsundersøgelsen. Det blev i den forbindelse besluttet at høre 
sekretariatet om muligheden for en særkørsel på medlemmerne under LBFF. 

 

11 Orientering om TR-årsmøde i Vejle (drøftelse)  

Bestyrelsen havde allerede drøftet TR-årsmødet under Punkt 3. Der var dog en drøftelse af om TR-
årsmødet kunne være relevant for øvrige medlemmer af DM Viden.  

 

12 Eventuelt 

Sekretariatet v/Mads Flyvholm orienterede kort om LBFF’s forbrug af midler på dette års budget. 
Det blev besluttet, at Mads Flyvholm sender regnskab pr. juni 2018 til medlemmerne af bestyrelsen 
til eventuel kommentering. 

Bestyrelsen drøftede herefter forslag til mødedatoer i 2019. Drøftelse skete på baggrund af forslag 
til mødedatoer, som sekretariatet havde sendt til bestyrelsen fredag den 24. august 2018.  

Bestyrelsen blev enig i følgende mødedatoer: 

• Fredag og lørdag den 25-26. januar 2019 – Vinterseminar, herunder bestyrelsesmøde  
 

• Tirsdag den 2. april 2019 – Bestyrelsesmøde 
 

• Mandag den 17. juni 2019 – bestyrelsesmøde 
 

• Fredag og lørdag - 23-24. august 2019 – Sommerseminar, herunder bestyrelsesmøde 

 



 

 

 
• Tirsdag den 22. oktober 2019 – bestyrelsesmøde 

 
• Torsdag den 5. december 2019 – bestyrelsesmøde 

 

13 Næste møde 

Næste møde afholdes den 23. oktober 2018 på Peter Bangs Vej 30 på Frederiksberg. 

Bestyrelsen besluttede, at følgende emner skulle på dagsordenen: 

• Arbejdsprogram for 2019  

• Budget for 2019 

• Valg i DM 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 18.00. 

 

Mads Flyvholm, 5. September 2018 
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