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REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

Lørdag 24. august 2019  
Kl. 09:00– 12:00 

Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg 
 
Deltagere: 
Erik S. Christensen, Kent Laursen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen, Hanne Veber, Kathrine Monsrud 
Ekelund, Anders Holten Johnsen og Regine Grytnes. 
 
Afbud:  
Bettina M. Jensen, Hugo Hvid Sørensen, Anders Dahlsager og Tina Christensen. 
 
Mødeleder: 
Erik S. Christensen 
 
Fra sekretariatet: 
Mads Flyvholm 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Bilag 1.1: Dagsorden 24.08.2019 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

 

2 Godkendelse af referat af mødet 2. april 2019 (beslutning)  
Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmødet 17.06.2019 
 
Bestyrelsen godkendte referatet af mødet den 17. juni 2019. 
 

 

3 Opfølgning i forhold til deltagelse i Kulturmødet Mors (drøftelse)  
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med deltagelsen i Kulturmødet Mors og fandt, at DM havde opnået 
en prominent plads i programmet og på pladsen. Flere udtrykte, at de havde deltaget i flere 
spændende debatter ift. kulturpolitik. Der blev samtidig udtrykt et ønske om at deltage igen næste 
år. Bestyrelsen udtrykte dog ønsker til justeringer af særligt bestyrelsens deltagelse og DM’s stand 
ved kulturmødet. 

 



 

 

 
Kathrine Monsrud Ekelund og Lars Trap-Jensen fremhævede, at der nok var behov for et program 
for DM’s stand. Anders Holten Johnsen fandt, at det kunne være relevant at afholde arrangementer 
ved standen. Hanne Veber fortalte, at de folk, der henvendte sig til DM’s stand primært spurgte til 
klassiske fagforeningsspørgsmål.  
 
Erik S. Christensen fremhævede, at det skal afklares, hvad vi vil, såfremt vi deltager igen i 2020. 
Derudover skal det afklares, hvad der er sekretariatets rolle og hvad der er bestyrelsens rolle. Lars 
Trap-Jensen understregede i den forbindelse, at der naturligvis også er behov for en økonomisk 
afklaring mellem bestyrelsen og sekretariatet.  
 
Lars Trap-Jensen overvejede om det eventuelt kunne være relevant med samarbejde med andre 
sektorer i DM, såfremt DM deltager i kommende kulturmøder.  
 
Mads Flyvholm fra sekretariatet fortalte, at resultaterne af deltagelsen i Kulturmødet Mors vil blive 
drøftet i sekretariatet med henblik på afklaring af eventuel fremtidig deltagelse.  
 
Erik S. Christensen konkluderede, at Kulturmødet havde været en succes for både landsklubben og 
DM og at DM med deltagelsen havde sat fokus på vilkårene for både offentlige og privatansatte 
inden for området. Bestyrelsen gerne vil deltage i og støtte Kulturmødet Mors igen i 2020. Der er 
dog behov for en nærmere afklaring af bestyrelsens og DM’s rolle næste år.   
 

4 Budget og aktiviteter i 2019 (drøftelse og beslutning) 
Bilag 4.1: Regnskab og prognose 1 pr. juni 2019 
 
Bestyrelsen drøftede derefter regnskab pr. juni 2019 og dertilhørende prognose for bestyrelsens 
budget 2019. Erik S. Christensen orienterede om, at bestyrelsen havde afleveret 30.000 kr. til den 
tværgående aktivitetspulje.  Bestyrelsen noterede sig herefter regnskab pr. juni og prognosen for 
året.  
 
Bestyrelsen drøftede derefter bestyrelsens indspark til fælles TR-årsmøde. Erik S. Christensen 
orienterede om drøftelserne i styregruppen for årsmødet. Omdrejningspunktet i drøftelserne har 
især fokuseret på muligheden for at de enkelte sektorer og/eller landsklubber kan få plads til 
selvstændige arrangementer under årsmødet. Erik fortalte, at han har bedt om en ½ dag til 
landsklubben. Flere af bestyrelsens medlemmer understregede behovet for, at der var særskilte 
arrangementer for landsklubbens medlemmer.  
 

 

5 Budget for 2020 (drøftelse) 
Bilag 5.1: Budgetudmeldingsbrev 
Bilag 5.2: Skabelon til arbejdsplan 2020 
Bilag 5.3: Budgetark 2020 
Bilag 5.4: Udkast til rapporteringsskabelon 

 



 

 

 
Erik S. Christensen orienterede om budget for 2020, herunder særligt om rammeudmeldingen fra 
økonomi i sekretariatet. Rammeudmelding er godkendt af hovedbestyrelsen i maj 2019. 
Landklubbens ramme for 2020 er sat til 672.000 kr., hvilket svarer til niveauet i 2019. Der forventes 
dog, at der også 2020 skal afsættes midler til den fælles aktivitetspulje. Erik understregede, at det 
var afgørende, at bestyrelsen i arbejdet med budgettet 2020 fokuserede på medlemsrettede 
aktiviteter.  
 
Kell Sønnichsen spurgte om der kunne forventes krav om at afleverer midler til effektivisering og 
eventuelt nye investeringer. Erik fortalte, at der stadig var risiko for justeringer ift. behovet for 
effektivisering og nye investeringer. Det er vigtigt, at bestyrelsen har dette med i overvejelserne ift. 
budget for 2020. 
 
Bestyrelsen var enig om, at dannelsen af TR-klubber ved særligt museerne var en vigtig aktivitet. 
Indsatsen har nu kørt i nogle år og resultaterne var nu begyndt at vise sig. Finn Dahlslund fra 
sekretariatet, der har arbejdet med denne indsats i flere år, får nu henvendelser fra medlemmer fra 
ikke TR-dækkende museer, som nu vil starte klubber. Regine Grytnes understregede, at det var 
succeshistorier, som f.eks. Magisterbladet kunne skrive om. Lars Trap-Jensen sagde, at det var 
noget, som man også kunne skrive om i DM Natur og Kultur.  
 
Lars Trap-Jensen fremhævede derefter, at bestyrelsen skulle fastholde Scient-projektet. Der 
mangler stadig et fokus på disse medlemmer, hvorfor det skulle fortsættes. Kathrine Monsrud 
Ekelund fremhævede, at der også var behov for at have et fokus på fremdriften af det igangsatte 
Tenure Track-projekt. Kent Laursen fandt, at der også var behov et fokus på løn- og 
ansættelsesforhold ved kulturarvsinstitutionerne. I den forbindelse fandt bestyrelsen, at det kunne 
være hensigtsmæssigt, såfremt at sekretariatet kunne bidrage til arbejdet, især ift. bearbejdning af 
materialet.  Lars Trap-Jensen fremhævede, at det kunne være hensigtsmæssigt, at Kell Sønnichsen 
eventuelt deltog arbejde med lønstatistisk. Det blev aftalt, at Tenure Track, Scient-området og løn- 
og ansættelsesvilkår skulle samles til en samlet aktivitet i 2020. Kathrine Monsrud Ekelund og 
Regine Grytnes skulle søge at afklare den nærmere ramme for dette arbejde.  
 
Anders Holten Johnsen fortalte, at han gerne så DM Sund indtænkt ift. TR-årsmødet 2019. Det 
aftalte, at Erik S. Christensen ville kontakte Tommy Dalegaard Madsen, der sidder i styregruppen for 
TR-årsmødet.  
 
Bestyrelsen besluttede, at TR-møder, TR-årsmøde, TR-dækning på lokalmuseerne, Kontakt til ikke-
overenskomstdækkede arbejdspladser og Kulturmødet Mors skulle videreføres i 2020.  
 
Erik S. Christensen fik mandat til nærmere at afklare første udkast til budget for landsklubben. Erik 
fandt, at det kunne være nyttigt at drøfte eventuelt arbejde med lønstatistisk yderligere ved det 
næste møde i bestyrelsen. 
 



 

 

6 Opfølgning på ny struktur i DM herunder drøftelse af netværk og afklaring af gennemførelse af et 
fremtidsseminar i bestyrelsen i bestyrelsen (drøftelse). 
 
Erik S. Christensen startede med at orientere om drøftelser om fremtidens sektorer i DM. Der har 
især været drøftelse og overvejelser ift. Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelser. 
Denne landsklub organiserer medlemmer ved en række forskellige arbejdspladser. Det overvejes om 
der er dele af landsklubben, som måske har noget tilfældes med landsklubben for Forskning og 
Formidling. Erik skal have en drøftelse med Helle Bak Poulsen, der er formand i landsklubben.  
 
Olav W. Bertelsen, der er formand for DM Viden sektorbestyrelsen har taget initiativ til møde med 
Anne Bisgaard Pors, der er formand for bestyrelsen for DM Offentlig. Erik deltager i mødet. 
 
Bestyrelsen fandt, at det var vigtigt, at DM’s formand og hovedbestyrelse sikrede, at ingen 
medlemmer i DM bliver efterladt uden relevant sektor for dem. Der skal sikres politisk 
repræsentation for alle. Bestyrelsen understregede samtidig, at de enkelte bestyrelser på f.eks. 
landsklubniveau, stadig skal bidrage til at afklare mulige fremtidige sektorer i DM. Regine Grytnes 
understregede, at det var afgørende, at såfremt de kommende sektorbestyrelser skal bidrage til at 
formulere politik i DM, er det afgørende, at der er rum til bestyrelsernes politiske arbejde.  
 
Bestyrelsen havde på forrige bestyrelsesmøde drøftet muligheden for et bestyrelsesseminar i 2020 
med fokus på de fremtidige sektorer i DM (kaldt et fremtidsseminar). Bestyrelsen fastholdt ønsket 
og seminaret blev sat til juni 2020.   
 
Bestyrelsen drøftede derefter igangsætningen af DM-netværk på kulturområdet. Kent Laursen og 
Kathrine Monsrud Ekelund havde været i dialog med sekretariatet. Netværket er i opstartsfasen og 
første møder i henholdsvis København og Aarhus vil blive gennemført i den nærmeste fremtid. Der 
havde været udfordringer, da der først havde været en øvre grænse for antal deltagere, hvilket 
desværre ikke var blevet meldt ud. Kathrine havde dog afklaret dette med sekretariatet og der var 
fundet en løsning på problemet. 
 
 

 

7 DM Natur & Kultur herunder forslag til indhold (drøftelse) 
 
Lars Trap-Jensen spurgte til ideer til kommende udgaver af bladet.  
 
Bestyrelsen fandt det relevant, at bladet kunne følge op på Kulturmødet Mors. Derudover fandt 
bestyrelsen, at den udarbejdede analyse af løn- og ansættelsesvilkår på kulturinstitutionerne også 
kunne være et emne for et kommende nummer af bladet. 
 

 

8 Orientering fra de landsdækkende klubber (orientering) 
 
Anders Holten Johnsen fra DM Sund fortalte om arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen er kommet godt 

 



 

 

i gang med arbejdet i 2019. Bestyrelsen forventer også, at der kommer mere aktivitet, hvorfor 
budgettet til DM Sund også skal justeres fremover.  
 
DM Sund har etableret et tæt samarbejde med det nystiftede Dansk Selskab for Kliniske 
Akademikere. DM har valgt at støtte arbejdet i selskabet og selskabet kan derfor afholde 
arrangement i DM senere på efteråret. 
 

9 Kalender - møder i 2020 - forslag fra sekretariatet (beslutning) 
 
Bestyrelsen drøftede sekretariatets forslag til mødedatoer i 2020. Bestyrelsen tilsluttede sig 
forslaget. 
 

 

10 Næste møde 
 
Bestyrelsen besluttede, at følgende emner skulle på dagsorden ved næste møde i bestyrelsen: 

• Løn- og ansættelsesvilkår på kulturinstitutionerne  
• TR-dækning (ny ansvarlig i sekretariatet foreslås at deltage) 
• Orientering om forhandlinger – nye sektorer 
• Aktiviteter og Budget 2020 
• Fokusområde Kultur 
• Arbejdsmiljøpolitisk-udvalg – under HB 
• IT-politisk udvalgt – under HB 

 

 

11 Eventuelt 
- 
 

 

 
Mødet sluttede kl. 12.00 
 
 
Mads Flyvholm, 5. september 2019 
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