
 

 

 

10. september 2018 

 
 

DAGSORDEN FOR 
Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelsesmøde 

mandag 17. september 2018 

Kl. 16:00 – 18:30 
 

First Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 
 

 

Deltagere 
Birger Sørensen, Kristian Rødbroe Lassen (på skype til pkt. 6), Helle Bak Poulsen, Signe Jensen, Torsten 
Ørhøj  
Fra sekretariatet 
Minna Melgaard 

Afbud Sigrid Lauenborg Dahl, Elvira C. Sørensen, Anders Ørsager Hansen, 

Anders Ørsager Hansen har meddelt, han stopper i landsklubbestyrelsen. Kristian Rødbroe Lassen vender 
tilbage med en suppleant. 

Dagsorden 

1 Valg af ordstyrer  

Helle Bak Poulsen blev valgt. 

 

2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3 Godkendelse af referat af landsklubbestyrelsens møde den 31. maj 2018 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4 Status over de landsdækkende klubber, bl.a. med hensyn til antal medlemmer  



 

 

Bestyrelsen konstaterer Musikkonservatorierne er gået 15 medlemmer frem. Øvrige 
Uddannelsesinstitutioner er gået 20 tilbage. Begge dele formodentlig pga. OK18. 

Bestyrelsen vil gerne have oversigt med navne på landsdækkende klubber fremfor numre. 

5 Aktiviteter og budget for 2019 
Torsten Ørhøj kan se et potentiale i, at Øvrige Undervisningsinstitutioner kobler sig på 
arrangementer for ansatte på professionshøjskoler. Det er de sammen problematikker, knyttet til at 
være underviser, som interesserer de to medlemsgrupper. 

Navigationsskolerne har volumen på de enkelte arbejdspladser, så der er grundlag for aktiviteter 
der. De planlægger et medlemsseminar i efteråret med ekstern oplægsholder. 

Temaer for arrangementer: Vægtningen mellem administration og undervisning, drøftelse omkring 
copyright, leder uden ”lederkasket”, arbejdstid (styret ferie og tilstedeværelse), balancen mellem 
arbejde og fritid, trivsel.  

Konservatorier kommer ikke til at lave et større arrangement. 

Bestyrelsen kan se et potentiale i at lave et større arrangement mellem Konservatorier og 
Navigationsskolerne. Øvrige Undervisere vil gerne inviteres med. Formålet er at skabe netværk på 
tværs af DM’er på mindre underviser-arbejdspladser. 

Sekretariatet er usikkert på, om de landsdækkende klubber kan lave et medlemsseminar med 
overnatning. Det skal sekretariatet undersøge. 

 

6 Politisk inddragelse i DMs fremtid 
Punktet blev drøftet i bestyrelsen. Bilagene blev i mindre grad inddraget. 

Bestyrelsen tilkendegav, der skal mere fokus på og viden om rettigheder f.eks. copyright. Der skal 
mere fokus på de forhold i ansættelsen, der er ud over løn. Væsentligt er f.eks. arbejdstid og 
arbejdspres. Bestyrelsen oplever ikke, DM er synligt på det punkt. DM skal støtte op om 
arbejdspladsforhold. 

Hvis politisk påvirkning kommer til at fylde mere, bliver foreningen så for (parti-)politiske. Det er en 
bekymring hos nogen. 

Det er svært at rekruttere aktive. 

DM skal være mere synlig på det større politiske plan. Akademikere skal fylde i de politiske 
diskussioner. Akademikere er også en arbejdskraft, der skal bevares. 

Tilknytning til DM skal kunne ske uafhængig af arbejdsplads, da medlemmer ofte skifter 
arbejdsplads. 

Det er bestyrelsens opfattelse, det er nødvendigt med et politisk system til at sikre 
repræsentativitet. Differentieret politisk repræsentativitet er nødvendigt for at fastholde 
medlemmer på differentierede arbejdspladser.   

DM skal opsøge samarbejde med andre faglige organisationer for at få styrke. 

 

 



 

 

Kristian Rødbroe Lassen fremfører, at prisen for medlemskab er afgørende. Fokus skal være på 
kerneydelsen. Den øvrige bestyrelse mener, det afgørende er, man opleve at få noget for pengene. 
Udbyttet skal synligt. Og pris og ydelse skal svare til hinanden. 

Fokus skal være aktiviteter, der giver konkret udbytte. Oplevelsen er f.eks. et seminar om 
hverdagsaktivisme er for diffust, til der kommer et output.  

7 Valg i de landsdækkende klubber 
Navigationslærerne afholder valg senest i november på et medlemsmøde. 

Sproglærerne holder valg på årsmøde. Forventer bestyrelse på tre. Forventer bestyrelsen holder én 
periode til, derefter er hovedparten af de aktive formodentlig gået på pension. 

Torsten Ørhøj vil arbejde på at hverve flere medlemmer til bestyrelsen for Øvrige 
Uddannelsesinstitutioner. Til det arbejde har han brug for oplysninger om, hvor medlemmerne af 
landsklubben er ansat. Torsten Ørhøj får en oversigt fra sekretariatet.  

 

8 Udpegning af suppleanter til sektorbestyrelsen – aktuelt to vakante pladser 
Helle Bak Poulsen og Torsten Ørhøj meldte sig og blev valgt som suppleanter til Sektorbestyrelse for 
Viden. 

 

9 Udpegning fra landsklubbestyrelsen til sektorbestyrelsen 
Birger Sørensen vil ikke være formand for landsklubben i den kommende valgperiode. 

Birger Sørensen trækker sig fra sektorbestyrelsen i den kommende valgperiode. 

Elvira C. Sørensen forventer ikke at genopstille til sektorbestyrelse. 

Helle Bak Poulsen blev udpeget til medlem af sektorbestyrelsen i perioden fra 1. januar 2019.  

Torsten Ørhøj blev udpeget til suppleant til sektorbestyrelsen i den kommende valgperiode. 

Højskoleforeningen og Den Landsdækkende klub for Musikkonservatorier opfordres kraftigt til at 
stille med repræsentant/suppleant, så alle landsdækkende klubber er repræsenteret i 
sektorbestyrelsen. 

 

10 Opsamling på kontakt til DM Viden AMU 
Orienteret om punktet og referatet.  

Er opmærksom på, at der fra kommende valgperioden skal udpeges repræsentant fra landsklubben 
til Videns AMU.  

 

11 Nyt fra klubberne under landsklubben 

Supplerende til referat fra klub 45. Birger Sørensen oplyste hele bestyrelsen deltog, og mødet blev 
holdt på Frederiksberg. 

Birger rejste spørgsmålet, hvor sektor 45’s medlemmer går hen, når bestyrelsen går på pension. De 
kommunalt ansatte sproglære, der bliver i DM, vil formodentlig blive lagt sammen med Øvrige 
uddannelsesinstitutioner. Men da overenskomsten på området, ved aftale mellem DM og 
Uddannelsesforbundet, er overdraget til Uddannelsesforbundet, vil hovedparten formodentlig gå til 

 



 

 

Uddannelsesforbundet. Private ansatte sproglærer er organiseret i DM Privat.   

Referatet fra klub 49. Den landsdækkende klub valgte i foråret at holde et medlemsmøde om OK18 
og udskyde medlemsseminaret til efteråret. 

12 Punkter til næste møde 

• Videns-AMU 

• Udpegning til sektor bestyrelse (en repræsentant og to suppleanter) 

• Overordnet seminar mellem Konservatorier, Navigationslærer og Øvrige 
Uddannelsesinstitutioner. Emnet skal være noget, der binder medlemmerne på 
institutionerne sammen. Drøfte hvad kan og er vi som fagforening? 

• Evt. hvis der er nyt om DMs fremtid 

• Orientering om medlemsstatus 

• Status på økonomi 

• Orientering om medlemsmøde for højskolelærer (sekretariatet) 

• Mødeplan for 2019 

 

13 Eventuelt 

Kristian Rødbroe Lassen deltog på skype. Det fungerede fint. Bestyrelsen opfordrer til, at de 
medlemmer, som ikke kan komme fysisk, forsøger at deltage på skype. 

Ingen bemærkninger. 
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