
 

 

 

26. november 2018 

 
 

Referat for 
Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelsesmøde 

mandag 26. november 2018 

Kl. 16:00 – 18:30 
 

First Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 

 

Deltagere 
Birger Sørensen, Helle Bak Poulsen, Signe Jensen og Torsten Ørhøj  
 

Afbud 

Sigrid Lauenborg Dahl, Elvira C. Sørensen og Kristian Rødbroe Lassen 

Fra sekretariatet 

Minna Melgaard  

Dagsorden 

1 Valg af ordstyrer 

Helle Bak Poulsen blev valgt. 

 

2 Godkendelse af referat 

Birger Sørensen havde bemærkninger til pkt. 11 om nyt fra klubberne. Enkelte medlemmer af klub 
45’s bestyrelse går på pension. Medlemmer, ansat på Uddannelsesforbundets overenskomst, kan 
vælge at være organiseret i DM. Alle sproglære, uanset ansættelsesvilkår, organiseres i klub 45. 

Birger Sørensen havde bemærkninger til pkt. 12 om seminar. Øvrige mødedeltagere bemærkede, at 
referatet var korrekt. Emnet blev drøftes på ny under pkt. 8. 

 



 

 

3 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

4 Nyt om DMs fremtid 
Drøftelse ud fra arbejdspapir vedrørende ny politisk struktur i DM. Drøftelse af antallet af politiske 
pladser i DM og om fremtidigt organisering skal ske efter geografi eller faglighed. Der var ikke en 
entydig konklusion. 

Der blev fremsat et forslag om fremadrettet af have temadrøftelser på møderne i den 
landsdækkende klub. Bestyrelsen bakkede op om forslaget. 

 

5 Orientering om medlemsstatus 

Taget til efterretning. 

 

6 Status på økonomi 

Taget til efterretning. 

 

7 Konstituering af sektorbestyrelsen 
Helle Bak Poulsen og Torsten Ørhøj er valgt til sektorbestyrelsen fra 1. januar 2019. Signe Jensen er 
valgt som suppleant. Kristian Lassen opfordres til at melde sig som den anden suppleant. 

Elvira Sørensen opfordres til at melde sig til sektorens arbejdsmarkedsudvalg.  

Det bemærkes, der mangler en suppleant i landsklubbestyrelsen fra musikkonservatorieren. 

 

8 Overordnet seminar mellem Konservatorier (Klub 43), Navigationslærere (Klub 49), Sprogcentre 
(Klub 45) og Øvrige uddannelsesinstitutioner (Klub 34) 
Der var opbakning til fælles seminar. Helle Bak Poulsen opfordrede til at huske fokus på, hvad vi vil 
have ud af det. 

Der var opbakning til et tema om akademikere med faget ind i praksis, balancen mellem det 
praktiske og det akademiske og respekt på arbejdspladsen omkring fagligheden. En overskrift kunne 
være ”Akademikere med fødder i praksis”. 

Supplerende blev drøftet identitet i forhold til arbejde- og fagforening. 

Alle blev opfordret til at overveje oplægsholdere – både til oplæg og paneldebat, gerne lidt 
utraditionelt.  

 

9 Orientering om medlemsmøde for højskolelærerne og medlemsmøde for navigationsskolerne 

Sekretariatet orienterede om aflysning af generalforsamling i højskoleforeningen samt ønsket om at 
lave et arrangement med oplægsholder. Bestyrelsen foreslog indledningsvis at spørge ud blandt 
medlemmerne, hvad de ønsker at høre om eller drøfte, og eventuelt hvor/hvornår de gerne vil 
mødes. 

Der blev orienteret om medlemsmøde hos Navigationslærerne. På medlemsmødet var en 
overordnet drøftelse om arbejdsmiljø og arbejdstid. Der blev lavet aftaler om fælles spilleregler 

 



 

 

blandt kollegaer – styrke kollegaskabet og fejre sejre samt anerkende god og stabil undervisning.   

10 Nyt fra DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg 
Birger Sørensen orienterer om facebook-kampagne og plakater. 

Signe Jensen bekræftede, at plakater kan være gode til at skabe synlighed. Andre organisationer 
bruger plakater. 

 

11 Nyt fra klubberne under landsklubben 

Birger Sørensen orienterede om klub 45 og problemerne med udlicitering og jobusikkerhed pga. 
manglende virksomhedsoverdragelse. Desuden større arbejdspres efter udlicitering. 

Klub 49 holdt møde den 23. november, og referatet vil blive udsendt. 

 

12 Mødeplan for 2019 

Mandag den 18. februar kl. 16.00 i Odense. 

Mandag den 29. april kl. 16.00 i Odense. 

Mandag den 19. august kl. 16.00 i Odense. 

Bestyrelsen drøftede muligheden af at holde et møde i Aarhus og/eller på Krogerup. 

Mødedatoerne blev valgt, så materiale til sektorbestyrelsesmøder kan drøftes i 
landsklubbestyrelsen før mødet i sektorbestyrelsen. 

 

13 Punkter til næste møde 

- Fast punkter… 

- Konstituering af landklubbestyrelsen på første møde i 2019 

- Dato for sidste landsklubmøde i 2019 

- Videre arbejde med fælles medlemsseminar. Undertemaer: Hvad bruger vi en fagforening 
til? Hvordan håndterer vi presset på arbejdstid og faglighed pga. økonomi? 

- Orientering om medlemsseminar i højskoleforeningen 

- Drøftelse af ophavsret til undervisningsmateriale eksempler fra navigationsskoler og 
maskinmesterskole. 

 

14 Eventuelt 

Nyhedsbrev til alle medlemmer kommer to til tre gange om ugen, hvilket opleves som spam. Med så 
mange nyhedsbreve får man overset vigtige arrangementer, for det er meget at orientere sig i. 
Arrangementer bør flyttes på i nyhedsmails, så de kan ses, når man åbner mailen. 

Det blev drøftet, om DM er tilstrækkeligt synlige på uddannelsesinstitutionerne med f.eks. plakater 
på opslagstavler i vandrehaller og på gange? 

Bestyrelsen var kritisk overfor brug af facebook til kommunikation mellem tillidsrepræsentanter. 

 



 

 

Sekretariatet oplyste, det bruges til dialog mellem tillidsvalgte og foreningen, og det fungerer. 
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