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DAGSORDEN FOR 
DM Viden bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 7. maj 2019 

Kl. 12:12:0030 – 17.00 
 

Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 3 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F 
Der er mulighed for frokost i kantinen fra kl. 11.30 

 

Deltagere 
Olav W. Bertelsen, Tommy Dalegaard Madsen, Erik S. Christensen (vis skype), Thomas Vils Pedersen, Gitte 
Kristensen, Torsten Ørhøj, og Anders Henning Simonsen (via skype) 

Sekretariatet 
Mads Flyvholm (referent) 

Afbud  
Helle Bak Poulsen, Kathrine Monsrud Ekelund, Janne Gleerup og Tina Christensen 

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden 

Olav W. Bertelsen startede med at orientere om et kort møde med Direktør Else Sommer. Mødet 
fokuserede på at afklare eventuelle effektiviseringer ift. ULABs arbejde. DMV’s arbejde og 
effektiviseringer var også blevet drøftet ved mødet. Else Sommer og Olav havde endvidere drøftet 
DMV’s fremtid i lyset af mulige beslutninger på den kommende kongres.  

Gitte Kristensen meddelte derefter, at hun gerne så DMV’s Arbejdsmarkedsudvalg som punkt på 
dagsordenen, herunder at det gerne måtte være et fast punkt ved DMV’s bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen var enig med Gitte og DMV’s Arbejdsmarkedsudvalg blev sat ind i dagsordenen. Det blev 
som nyt punkt 6. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 



 

 

  

2 Godkendelse af referat (beslutning) 

Bilag 2.1: Udkast til referat for DMV’s bestyrelsesmøde den 26. februar 2019. 

Gitte Kristensen fandt, at udkastet til referat manglede bestyrelsens drøftelse om budgettet for 
DMV’s arbejdsmarkedsudvalg. Det blev besluttet, at dette skulle indsættes i referatet. 

Der var derefter en drøftelse om, hvorledes rejseudgifterne til arbejdsmarkedsudvalget blev 
finansieret. Tommy Dalegaard Madsen fremhævede, at det var aftalt, at det var landsklubberne, der 
finansierede rejseudgifterne i forbindelse med arbejdsmarkedsudvalget. 

Tommy Dalegaard Madsen fandt, at der var et udestående ift. AMUs fremtidige rolle. HB er ved at 
nedsætte et beskæftigelsesudvalg. Dette udvalg er dog for bredt til at dække AMUs arbejde, hvorfor 
AMU stadig er relevant.  

Bestyrelsen var derefter enig om, at AMU skal fortsætte fremover. Olav konstaterede endvidere, at 
Else Sommer på mødet med Olav havde udtrykt, at AMU var relevant.  

Referatet blev godkendt med Gittes tilføjelse. 

 

 

3 Aktivitetsplan for 2019 (beslutning) 

Bilag 3.1: Budget DMV 2019  

a. Status på aktiviteter, herunder den forventede henvendelse om midler til fælles aktivitetspulje 
(drøftelse) 

Olav startede med at orientere om, at der var en forventning om, at DMV skulle bidrage med 
finansiering til den fælles aktivitetspulje i DM.  

Olav tog udgangspunkt i, at DMV tidligere var enedes om, at DMV’s bidrag til den fælles 
aktivitetspulje var midlerne, som DMV har afsat til aktivitet om Køn og Karriere. Midlerne til 
aktivitetspuljen skulle gives med en binding om, at Køn og Karriere skulle adresseres i andre 
aktiviteter, der finansieres af den fælles aktivitetspulje. 

Tommy Dalegaard Madsen spurgte om midlerne til den fælles aktivitetspulje allerede var blevet 
taget af DMV budget? Olav W. Bertelsen sagde, at det var de ikke. Bestyrelsen besluttede derefter 
at afvente nærmere henvendelse om midler til den fælles aktivitetspulje. 

 

b. Status på AMUs kampagne om løstansatte kolleger (beslutning) 

    v/Janne Gleerup og Gitte Kristensen 

Gitte Kristensen startede med at fortælle, at AMU ikke havde haft tid til at udarbejde en plan for 
aktiviteter, der samtænker kampagnen ift. løstansatte og et ønske om at inddrage TR i diskussionen. 
AMU har haft travlt med at konstituere bestyrelsen efter valget i DM. Gitte orienterede endvidere 
om, at AMU mangler den sidste finpudsning af kampagnen om løstansatte, som AMU igangsatte i 

 



 

 

2018. Gitte orienterede om AMU’s overvejelser om tidsplan for kommunikation under kampagnen.  

Bestyrelsen drøftede kort tidsplan for kampagnen. Anders Henning Simonsen opfordrede til, at man 
ventede med kommunikation til efter sommerferien. Tommy Dalegaard Madsen understregede, at 
en udskydelse til efter sommerferien ikke måtte blive en sovepude og opfordrede til, at man kom i 
gang så hurtigst som muligt. Bestyrelsen drøftede derefter kobling mellem aktiviteter fokuseret mod 
TR’er, kampagnen og TR-årsmødet. 

Olav konkluderede derefter, at AMU kommer med afklaring, herunder en køreplan for TR-
aktiviteter. 

 

c. Årets TR-årsmøde (beslutning) 

    Tilbagemelding fra styregruppe v/Tommy Dalegaard Madsen, herunder afklaring af 
sektorspecifikke aktiviteter eller fælles koordinerede aktiviteter 

Tommy Dalegaard Madsen orienterede om styregruppemøder ift. TR-årsmøde 2019. Tommy har i 
forbindelse med arbejdet i styregruppen været i dialog med Erik S. Christensen og Hugo Hvid 
Sørensen fra Landsklubben for Forskning og Formidling. Tommy fortalte, at han i styregruppen 
havde haft fokus på, at der ved TR-årsmødet skulle være plads til lokale delarrangementer. Der 
havde i styregruppen været en godt debat om lokale kontra generelle oplæg/arrangementer. 
Styregruppen var nået frem til en forståelse om, at der skulle være plads til både 
oplæg/arrangementer relevante for alle DM-TR og lokale (og måske lukkede) arrangementer for TR 
kun relevante for specifikke landsklubber/sektorer. Tommy fortalte, at der var plads til syv spor 
dagligt ved TR-årsmødet, da der er syv lokaler til rådighed på kursusejendommen.  

Tommy fortalte, at det er aftalt, at landsklubber skal melde ind til styregruppen, hvorledes 
landsklubberne vil spille ind til årsmødet, f.eks. med forslag til aktiviteter/oplæg. Der er deadline for 
indspil den 21. juni. Sekretariatet vil kontakte landsklubberne med henblik på at indhente indspil. 
Tommy vil endvidere sende den foreløbige programskitse for TR-årsmødet til 
bestyrelsesmedlemmerne. Landsklubberne kan eventuel bruge denne i afklaringen af deres indspil 
til TR-årsmødet. 

Thomas Vils Pedersen takkede Tommy for hans arbejde i styregruppen og fandt, at det var endt med 
en spiselig løsning ift. fordelingen mellem generelle oplæg/arrangement for alle DM-TR og 
specifikke oplæg/arrangementer for TR fra de enkelte landsklubber.  

Der var generel bekymring for om programmet var blevet for centraliseret og der var for lidt rum til 
landsklubbernes og sektorernes aktiviteter og politiklægning. 

Bestyrelsen drøftede derefter emner og behovet for specifikke oplæg/arrangementer for TR’er fra 
de forskellige landsklubber. Gitte Kristensen gjorde opmærksom på, at man ved TR-årsmøde skulle 
huske et fokus på de usikre ansættelser. Erik S. Christensen fortalte, at det var behov for plads til at 
sikre konkret feedback fra TR til de enkelte landsklubber.  

d. Afklaring om aktiviteter om forskningspolitik inden folketingsvalget 2019 (beslutning) 

    Oplæg v/sekretariatet  



 

 

Mads Flyvholm fra sekretariatet holdt oplæg om aktiviteter om forskningspolitik inden 
folketingsvalget 2019. Powerpoint-præsentation fra oplægget er vedlagt som bilag 3.d.1. 

Oplægget satte fokus på de forskningspolitiske emner, der er aktuelle før og efter folketingsvalget. 
Derudover gennemgik Mads de foreløbige overvejelser om DM’s forskningspolitiske aktiviteter 
under valgkampen. Det er planen, at DM særlig vil fokusere på brug af SoMe ift. at skabe 
opmærksomhed på DM’s forskningspolitiske holdninger.  

Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for at få de forskningspolitiske emner på dagsordenen 
frem til folketingsvalget. Gitte Kristensen fandt, at der var afgørende, at den brede befolkning fandt 
forskningspolitik vigtig. I den forbindelse kunne man jo se, at der var et stort fokus på 
klimaudfordringer pt. Forskning er afgørende for at løse klimaudfordringerne. Erik S. Christensen 
understregede, at forskningsfokus havde et stort potentiale. Der henvises ofte til konkret forskning 
og forskere i pressen og politisk.  Erik fandt, at brug af SoMe til fokus på forskningspolitiske emner 
under valgkampen var brugbar. 

Bestyrelsen drøftede derefter forskningspolitiske udfordringer efter folketingsvalget. Mads Flyvholm 
havde i oplægget præsenteret en liste over udfordringer. Derudover omdeltes et indlæg i Science 
Report af Mette Reissmann fra Socialdemokratiet ”S: Ny globaliseringspulje skal styrke forbindelsen 
mellem forskning og erhverv”. Mads Flyvholm fremhævede i forbindelse med artiklen, at han 
vurderede, at såfremt der skulle komme nye midler til forskning efter valget, så ville disse midler 
sandsynligvis blive bundet op på strategiske områder. DM må derfor vurdere, hvorledes DM skal 
agere i forhold til dette, herunder om DM selv skal komme med en model for eventuelle nye midler 
til forskning.  

Bestyrelsen havde derefter en drøftelse på baggrund af oplægget og Mette Reissmanns indlæg. 
Omdrejningspunktet i drøftelsen var, hvilket fokus, som DM primært skulle have i en eventuelt 
fremtidig debat om nye forskningsmidler til strategiske forskningsområder. Der blev argumenteret 
for, at DM skulle fastholde et stærkt forsvar for fri forskning og for at det er 
universiteterne/forskermiljøerne, der selv fordeler midlerne. Samtidig blev der argumenteret for, at 
DM kunne indgå i debatten om strategiske forskningsmiljøer med henblik på at dreje debatten mod 
andre modeller for strategisk forskning, som giver mere frihed til universiteterne og forskerne. 
Derudover blev der argumenteret for, at det var muligt at kunne gå på to ben i debatten om 
strategisk forskning og derved kæmpe for begge argumenter i forskningspolitikken. Det blev ikke 
truffet beslutninger om fremtidig retning, hvilket heller ikke var fokus med drøftelsen.  

Olav W. Bertelsen konkluderede, at sekretariatet skulle forsøge at udarbejde et papir om DM’s 
retning i debatten med henblik på senere drøftelse i bestyrelsen. Derudover skulle sekretariatet 
komme med forslag til aktivitet om forskningspolitik, f.eks. et debatarrangement. 

 

4 DM Videns samarbejde og koordinering i fremtiden (drøftelse) 

Det blev besluttet, at bestyrelsen først behandlede punkt 5 og derefter 4.  

Olav startede med at opridse punktet. Han fandt, at det er afgørende, at bestyrelsen løbende søger 
at afklare nye sektorer efter kongressen. Umiddelbart synes Landsklubben for Professionshøjskoler 

 



 

 

og Erhvervsakademier (LKPH+EA) og Universitetslærer-landsklubben (ULAB) at have størst 
sandsyndighed for at køre videre som sektorer i fremtiden. Mens det derimod var mindre 
sandsynligt, at Landsklubben For Forskning og Formidling og Landsklubben for Forskning og 
Videregående Uddannelse kunne forsætte som sektorer, hvorfor det måske her kunne være 
relevant at drøfte andre konstellationer.  

Torsten Ørhøj fremlade derefter overvejelser ift. Landsklubben for Forskning og Videregående 
Uddannelser og dele af landsklubben sektorindpladsering. Torsten understregede, at seneste 
bestyrelsesmøde i landsklubben var blevet aflyst, hvorfor overvejelser var for egen regning. Torsten 
havde svært ved at se, at alle grupper i den nuværende landsklub ville forblive samlet i en sektor. 
Han overvejede om det kunne være en ide, at navigationsskoler og maritime uddannelsescentre 
indgik i sektor med professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Torsten understregede dog, at 
intet var givet og at der formentlig også ville komme en høring af medlemmerne i landsklubben. 

Derefter var en kort drøftelse om overvejelser om mulige sektorer for grupperne under 
Landsklubben for Forskning og Formidling. Erik S. Christensen fortalte, at de i landsklubben ikke 
havde afklaret mulighederne endnu. Der er tre landsdækkende klubber under forskning og 
formidling; Kultur og Samfund, DM Sund og Tek-Nat. De forskellige klubber har visse områder, hvor 
er der sammenfaldende interesser med dele af DMO og DMP.  

Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at HB havde besluttet, at der skal være en passende sektor til 
hver arbejdsplads, men ikke til hvert medlem. Omdrejningspunktet for afklaring af sektorer er, 
hvorledes man sikrer den bedste interessevaretagelse for medlemmerne. Thomas Vils Pedersen 
understregede også, at sektorernes kerneopgave bliver politisk interessevaretagelse inden for 
sektorens område. 

Anders Henning Simonsen fandt, at der var behov for, at man også afklarede, hvorledes flyttede 
grupper blev modtaget og integreret i allerede etablerede sektorer. Bestyrelsen drøftede herefter 
eventuelle retningslinjer ift. afklaring og etablering af sektorer.  

Olav W. Bertelsen opsummerede, at der er brug for en fortsat indsats ift. Landsklubben for 
Forskning og Formidling (LKFF) og Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelsers 
(LKFVU) fremtidige sektortilhørsforhold, men at dette kræver en dialog med særligt DMO så vel som 
ULAB og LKPH+EA. 

I forhold til spørgsmålet om hvornår DMV evt. kunne nedlægges bakkede bestyrelsen op om Olav 
W. Bertelsens besked til Else Sommer om, at der var tre forhold der skulle være på plads inden en 
dialog om dette kan starte. For de første skal en løbende og forpligtende koordinering mellem 
undervisersektorerne være sikret. For det andet skal der være styr på DM’s interessevaretagelse for 
ledighedsberørte (DMV’s arbejdsmarkedsudvalg er p.t. det eneste sted, hvor det foregår), For det 
tredje, og det er helt afgørende, skal der være fundet en god løsning på LKFF og LKFVU’s fremtid. 

5 Kongressen (drøftelse) 

Bestyrelsen drøftede kort den kommende kongres. Olav W. Bertelsen startede med at spørge til 
landsklubbernes dialog med de kongresdelegerede. Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at de havde 
holdt et møde med deres kongresdelegerede. Erik S. Christensen fortalte, at landsklubben har en 

 



 

 

tæt forbindelse til de kongresdelegerede. 

Gitte Kristensen udtrykte, at hun fandt, at mange af de ændringer, som er sat til beslutning ved 
kongressen, er problematiske. Hun fandt det bl.a. problematisk, at der er lagt op til, at der skal 
spares på det politiske niveau. Hun opfordrede til at se på medlemsundersøgelsens konklusioner.  

Bestyrelsen drøftede de foreslåede vedtægtsændringer til beslutning på kongressen. Thomas Vils 
Pedersen pointerede, at ændringerne indebar, at der kun skulle være et politisk niveau under HB. 
Tommy Dalegaard Madsen understregede, at DMV havde kæmpet for sektorens interesser ift. de 
foreslåede ændringer i HB, herunder afklaring af opdelingen mellem de politiske organer og 
netværk, og at de foreslåede vedtægtsændringer er resultatet af de forhandlinger. Bestyrelsen 
fandt, at man naturligvis godt kunne udtrykke bekymringer ift. vedtægtsændringer under 
kongressen.  

Thomas Vils Pedersen fortalte, at der var kommet en række ændringsforslag til arbejdsprogram og 
principprogram. Det kunne overvejes om sektoren og landskubberne skulle afklare holdninger til 
disse forslag. Tommy Dalegaard Madsen foreslog, at man afventer HB’s overvejelser ift. de 
foreslåede ændringer, hvilket der var enighed om i bestyrelsen.  

6 DMV’s arbejdsmarkedsudvalg (nyt punkt) 

Gitte Kristensen orienterede om arbejdsmarkedsudvalgets arbejde. AMU har et stort fokus på 
løstansatte inden for sektoren. I den forbindelse efterspørger AMU en opgørelse over, hvor mange 
løse og deltidsansatte, der er. Det er vigtigt for AMU, at udvalget får mere viden på området, f.eks. 
om lov, arbejdsmiljø mm. Olav W. Bertelsen fremhævende, at det er vigtigt, at AMU præcist afklarer 
hvilket tal, som de gerne vil have.  

AMU arbejder, som også drøftet under punkt 3, videre med kampagnen og de planlagte aktiviteter i 
DMV’s budget for 2019.  

Bestyrelsen drøftede kort, hvorledes problemstillingen om løse og deltidsansatte kunne spilles ind i 
den aktuelle politiske debat om pensionsalder og vilkår. 

 

7 Nyt fra landsklubberne 

a. Særlig orientering fra ULAB 

Torsten Ørhøj spurgte til referatet fra ULAB, punkt 5, hvor det fremgår, at der implementeres en ny 
budgetmodel på universiteterne. Modellen øger generelt topstyringen og underminerer inddragelse 
af medarbejdere og studerende. Derudover fremgår det i referatet, at der er flere eksempler på 
ideologisk baserede udliciteringer af støttefunktioner, rengøring m.v. Torsten spurgte i den 
anledning om bestyrelsen vurderede om sådanne fælles budgetmodeller også ville kunne komme på 
andre videregående uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen drøftede kort implementering af 
budgetmodeller. Der var en formodning om at en art fælles modeller nok ville komme på 
institutionerne. 

Bilag 6.1: Referat af møde LK Forskning og Formidling 26.01.2019 

Bilag 6.2: Referat af møde LK Forskning og Videregående Udd. 18.02.2019 

 



 

 

Bilag 6.3: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 01.03.2019 

Bilag 6.4: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 03.04.2019 

Bilag 6.5: Referat af vintermøde ULAB 31.01. - 01.02.2019 

Bilag 6.6: Referat af DM Viden AMU 22.03.2019 

8 Næste møde 

Det blev aftalt, at næste møde skulle indeholde følgende:  

• Opfølgning på kongressen 

• Overvejelser om skitser til nye sektorer 

• Opfølgning om drøftelse om DVIP 

• Opfølgning om drøftelse om TR-møder 

• Videre drøftelse om forskningspolitik.  

 

 

9 Eventuelt  

Olav gjorde opmærksom på, at DMV bestyrelsesmøde i november ligger samtidig med FUF-møde 
(Forhandlingsdelegation på Universitets- og Forskningsområdet). Sekretariatet vil søge at afklare en 
ny mødedato.  

Gitte Kristensen kommenterede derudover, at der kunne sætte større fokus på løstansatte under 
den kommende kongres.   
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	Tommy Dalegaard Madsen orienterede om styregruppemøder ift. TR-årsmøde 2019. Tommy har i forbindelse med arbejdet i styregruppen været i dialog med Erik S. Christensen og Hugo Hvid Sørensen fra Landsklubben for Forskning og Formidling. Tommy fortalte, at han i styregruppen havde haft fokus på, at der ved TR-årsmødet skulle være plads til lokale delarrangementer. Der havde i styregruppen været en godt debat om lokale kontra generelle oplæg/arrangementer. Styregruppen var nået frem til en forståelse om, at der skulle være plads til både oplæg/arrangementer relevante for alle DM-TR og lokale (og måske lukkede) arrangementer for TR kun relevante for specifikke landsklubber/sektorer. Tommy fortalte, at der var plads til syv spor dagligt ved TR-årsmødet, da der er syv lokaler til rådighed på kursusejendommen. 
	Tommy fortalte, at det er aftalt, at landsklubber skal melde ind til styregruppen, hvorledes landsklubberne vil spille ind til årsmødet, f.eks. med forslag til aktiviteter/oplæg. Der er deadline for indspil den 21. juni. Sekretariatet vil kontakte landsklubberne med henblik på at indhente indspil. Tommy vil endvidere sende den foreløbige programskitse for TR-årsmødet til bestyrelsesmedlemmerne. Landsklubberne kan eventuel bruge denne i afklaringen af deres indspil til TR-årsmødet.
	Thomas Vils Pedersen takkede Tommy for hans arbejde i styregruppen og fandt, at det var endt med en spiselig løsning ift. fordelingen mellem generelle oplæg/arrangement for alle DM-TR og specifikke oplæg/arrangementer for TR fra de enkelte landsklubber. 
	Der var generel bekymring for om programmet var blevet for centraliseret og der var for lidt rum til landsklubbernes og sektorernes aktiviteter og politiklægning.
	Bestyrelsen drøftede derefter emner og behovet for specifikke oplæg/arrangementer for TR’er fra de forskellige landsklubber. Gitte Kristensen gjorde opmærksom på, at man ved TR-årsmøde skulle huske et fokus på de usikre ansættelser. Erik S. Christensen fortalte, at det var behov for plads til at sikre konkret feedback fra TR til de enkelte landsklubber. 
	d. Afklaring om aktiviteter om forskningspolitik inden folketingsvalget 2019 (beslutning)
	    Oplæg v/sekretariatet 
	Mads Flyvholm fra sekretariatet holdt oplæg om aktiviteter om forskningspolitik inden folketingsvalget 2019. Powerpoint-præsentation fra oplægget er vedlagt som bilag 3.d.1.
	Oplægget satte fokus på de forskningspolitiske emner, der er aktuelle før og efter folketingsvalget. Derudover gennemgik Mads de foreløbige overvejelser om DM’s forskningspolitiske aktiviteter under valgkampen. Det er planen, at DM særlig vil fokusere på brug af SoMe ift. at skabe opmærksomhed på DM’s forskningspolitiske holdninger. 
	Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for at få de forskningspolitiske emner på dagsordenen frem til folketingsvalget. Gitte Kristensen fandt, at der var afgørende, at den brede befolkning fandt forskningspolitik vigtig. I den forbindelse kunne man jo se, at der var et stort fokus på klimaudfordringer pt. Forskning er afgørende for at løse klimaudfordringerne. Erik S. Christensen understregede, at forskningsfokus havde et stort potentiale. Der henvises ofte til konkret forskning og forskere i pressen og politisk.  Erik fandt, at brug af SoMe til fokus på forskningspolitiske emner under valgkampen var brugbar.
	Bestyrelsen drøftede derefter forskningspolitiske udfordringer efter folketingsvalget. Mads Flyvholm havde i oplægget præsenteret en liste over udfordringer. Derudover omdeltes et indlæg i Science Report af Mette Reissmann fra Socialdemokratiet ”S: Ny globaliseringspulje skal styrke forbindelsen mellem forskning og erhverv”. Mads Flyvholm fremhævede i forbindelse med artiklen, at han vurderede, at såfremt der skulle komme nye midler til forskning efter valget, så ville disse midler sandsynligvis blive bundet op på strategiske områder. DM må derfor vurdere, hvorledes DM skal agere i forhold til dette, herunder om DM selv skal komme med en model for eventuelle nye midler til forskning. 
	Bestyrelsen havde derefter en drøftelse på baggrund af oplægget og Mette Reissmanns indlæg. Omdrejningspunktet i drøftelsen var, hvilket fokus, som DM primært skulle have i en eventuelt fremtidig debat om nye forskningsmidler til strategiske forskningsområder. Der blev argumenteret for, at DM skulle fastholde et stærkt forsvar for fri forskning og for at det er universiteterne/forskermiljøerne, der selv fordeler midlerne. Samtidig blev der argumenteret for, at DM kunne indgå i debatten om strategiske forskningsmiljøer med henblik på at dreje debatten mod andre modeller for strategisk forskning, som giver mere frihed til universiteterne og forskerne. Derudover blev der argumenteret for, at det var muligt at kunne gå på to ben i debatten om strategisk forskning og derved kæmpe for begge argumenter i forskningspolitikken. Det blev ikke truffet beslutninger om fremtidig retning, hvilket heller ikke var fokus med drøftelsen. 
	Olav W. Bertelsen konkluderede, at sekretariatet skulle forsøge at udarbejde et papir om DM’s retning i debatten med henblik på senere drøftelse i bestyrelsen. Derudover skulle sekretariatet komme med forslag til aktivitet om forskningspolitik, f.eks. et debatarrangement.
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	DM Videns samarbejde og koordinering i fremtiden (drøftelse)
	Det blev besluttet, at bestyrelsen først behandlede punkt 5 og derefter 4. 
	Olav startede med at opridse punktet. Han fandt, at det er afgørende, at bestyrelsen løbende søger at afklare nye sektorer efter kongressen. Umiddelbart synes Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier (LKPH+EA) og Universitetslærer-landsklubben (ULAB) at have størst sandsyndighed for at køre videre som sektorer i fremtiden. Mens det derimod var mindre sandsynligt, at Landsklubben For Forskning og Formidling og Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse kunne forsætte som sektorer, hvorfor det måske her kunne være relevant at drøfte andre konstellationer. 
	Torsten Ørhøj fremlade derefter overvejelser ift. Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelser og dele af landsklubben sektorindpladsering. Torsten understregede, at seneste bestyrelsesmøde i landsklubben var blevet aflyst, hvorfor overvejelser var for egen regning. Torsten havde svært ved at se, at alle grupper i den nuværende landsklub ville forblive samlet i en sektor. Han overvejede om det kunne være en ide, at navigationsskoler og maritime uddannelsescentre indgik i sektor med professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Torsten understregede dog, at intet var givet og at der formentlig også ville komme en høring af medlemmerne i landsklubben.
	Derefter var en kort drøftelse om overvejelser om mulige sektorer for grupperne under Landsklubben for Forskning og Formidling. Erik S. Christensen fortalte, at de i landsklubben ikke havde afklaret mulighederne endnu. Der er tre landsdækkende klubber under forskning og formidling; Kultur og Samfund, DM Sund og Tek-Nat. De forskellige klubber har visse områder, hvor er der sammenfaldende interesser med dele af DMO og DMP. 
	Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at HB havde besluttet, at der skal være en passende sektor til hver arbejdsplads, men ikke til hvert medlem. Omdrejningspunktet for afklaring af sektorer er, hvorledes man sikrer den bedste interessevaretagelse for medlemmerne. Thomas Vils Pedersen understregede også, at sektorernes kerneopgave bliver politisk interessevaretagelse inden for sektorens område.
	Anders Henning Simonsen fandt, at der var behov for, at man også afklarede, hvorledes flyttede grupper blev modtaget og integreret i allerede etablerede sektorer. Bestyrelsen drøftede herefter eventuelle retningslinjer ift. afklaring og etablering af sektorer. 
	Olav W. Bertelsen opsummerede, at der er brug for en fortsat indsats ift. Landsklubben for Forskning og Formidling (LKFF) og Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelsers (LKFVU) fremtidige sektortilhørsforhold, men at dette kræver en dialog med særligt DMO så vel som ULAB og LKPH+EA.
	I forhold til spørgsmålet om hvornår DMV evt. kunne nedlægges bakkede bestyrelsen op om Olav W. Bertelsens besked til Else Sommer om, at der var tre forhold der skulle være på plads inden en dialog om dette kan starte. For de første skal en løbende og forpligtende koordinering mellem undervisersektorerne være sikret. For det andet skal der være styr på DM’s interessevaretagelse for ledighedsberørte (DMV’s arbejdsmarkedsudvalg er p.t. det eneste sted, hvor det foregår), For det tredje, og det er helt afgørende, skal der være fundet en god løsning på LKFF og LKFVU’s fremtid.
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	Kongressen (drøftelse)
	Bestyrelsen drøftede kort den kommende kongres. Olav W. Bertelsen startede med at spørge til landsklubbernes dialog med de kongresdelegerede. Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at de havde holdt et møde med deres kongresdelegerede. Erik S. Christensen fortalte, at landsklubben har en tæt forbindelse til de kongresdelegerede.
	Gitte Kristensen udtrykte, at hun fandt, at mange af de ændringer, som er sat til beslutning ved kongressen, er problematiske. Hun fandt det bl.a. problematisk, at der er lagt op til, at der skal spares på det politiske niveau. Hun opfordrede til at se på medlemsundersøgelsens konklusioner. 
	Bestyrelsen drøftede de foreslåede vedtægtsændringer til beslutning på kongressen. Thomas Vils Pedersen pointerede, at ændringerne indebar, at der kun skulle være et politisk niveau under HB. Tommy Dalegaard Madsen understregede, at DMV havde kæmpet for sektorens interesser ift. de foreslåede ændringer i HB, herunder afklaring af opdelingen mellem de politiske organer og netværk, og at de foreslåede vedtægtsændringer er resultatet af de forhandlinger. Bestyrelsen fandt, at man naturligvis godt kunne udtrykke bekymringer ift. vedtægtsændringer under kongressen. 
	Thomas Vils Pedersen fortalte, at der var kommet en række ændringsforslag til arbejdsprogram og principprogram. Det kunne overvejes om sektoren og landskubberne skulle afklare holdninger til disse forslag. Tommy Dalegaard Madsen foreslog, at man afventer HB’s overvejelser ift. de foreslåede ændringer, hvilket der var enighed om i bestyrelsen. 
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	DMV’s arbejdsmarkedsudvalg (nyt punkt)
	Gitte Kristensen orienterede om arbejdsmarkedsudvalgets arbejde. AMU har et stort fokus på løstansatte inden for sektoren. I den forbindelse efterspørger AMU en opgørelse over, hvor mange løse og deltidsansatte, der er. Det er vigtigt for AMU, at udvalget får mere viden på området, f.eks. om lov, arbejdsmiljø mm. Olav W. Bertelsen fremhævende, at det er vigtigt, at AMU præcist afklarer hvilket tal, som de gerne vil have. 
	AMU arbejder, som også drøftet under punkt 3, videre med kampagnen og de planlagte aktiviteter i DMV’s budget for 2019. 
	Bestyrelsen drøftede kort, hvorledes problemstillingen om løse og deltidsansatte kunne spilles ind i den aktuelle politiske debat om pensionsalder og vilkår.
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	Nyt fra landsklubberne
	a. Særlig orientering fra ULAB
	Torsten Ørhøj spurgte til referatet fra ULAB, punkt 5, hvor det fremgår, at der implementeres en ny budgetmodel på universiteterne. Modellen øger generelt topstyringen og underminerer inddragelse af medarbejdere og studerende. Derudover fremgår det i referatet, at der er flere eksempler på ideologisk baserede udliciteringer af støttefunktioner, rengøring m.v. Torsten spurgte i den anledning om bestyrelsen vurderede om sådanne fælles budgetmodeller også ville kunne komme på andre videregående uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen drøftede kort implementering af budgetmodeller. Der var en formodning om at en art fælles modeller nok ville komme på institutionerne.
	Bilag 6.1: Referat af møde LK Forskning og Formidling 26.01.2019
	Bilag 6.2: Referat af møde LK Forskning og Videregående Udd. 18.02.2019
	Bilag 6.3: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 01.03.2019
	Bilag 6.4: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 03.04.2019
	Bilag 6.5: Referat af vintermøde ULAB 31.01. - 01.02.2019
	Bilag 6.6: Referat af DM Viden AMU 22.03.2019
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	Næste møde
	Det blev aftalt, at næste møde skulle indeholde følgende: 
	 Opfølgning på kongressen
	 Overvejelser om skitser til nye sektorer
	 Opfølgning om drøftelse om DVIP
	 Opfølgning om drøftelse om TR-møder
	 Videre drøftelse om forskningspolitik. 
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	Eventuelt 
	Olav gjorde opmærksom på, at DMV bestyrelsesmøde i november ligger samtidig med FUF-møde (Forhandlingsdelegation på Universitets- og Forskningsområdet). Sekretariatet vil søge at afklare en ny mødedato. 
	Gitte Kristensen kommenterede derudover, at der kunne sætte større fokus på løstansatte under den kommende kongres.  


