
Referat af møde i landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse 
21. januar 2020 kl. 16.00 
 
Til stede: Helle Bak Poulsen, Elvira Sørensen, Kristian Lassen og Torsten Ørhøj  
 
Afbud: Sigrid Lauenborg Dahl, Signe Jensen og Birger Sørensen 
 
Fra sekretariatet: Else Sommer og Øjvind Vilsholm (referent) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Status over de landsdækkende klubber under landsklubben 
Bestyrelsen tog den aktuelle status til efterretning. 
 
4. Besøg af DM’s direktør 
Else Sommer fortalte kort, at meningen med, at en repræsentant fra den øverste administrative ledelse 
deltager i bestyrelsesmøderne, er at den øverste administrative ledelse får det bedst mulige kendskab til, 
hvad der rører sig i DM’s politiske bestyrelser. 
 
Else Sommer fortalte om forslaget til hovedbestyrelsen om, hvordan man fremover vil tilknytte 
medlemmerne til de forskellige sektorer efter den nye struktur. Direkte adspurgt forklarede Else Sommer, 
at der har været overvejelser om, i hvilke fora der skal diskuteres politiske emner, som rækker ud over det, 
der handler om det rent løn- og ansættelsesmæssige. 
 
Else Sommer fortalte lidt om AC’s status i forhold til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH, der er 
resultatet af sammenlægningen af LO og FTF). I dele af den ”klassiske” fagbevægelse er der et begrænset 
ønske om solidaritet med ”de forkælede akademikere”. 
 
Endelig fortalte Else Sommer lidt om DM’s udfordringer med at holde på medlemmerne. DM mister en del 
medlemmer, og nogle af dem kunne rent faktisk godt blive i DM. Der er derfor sat gang i en brandingproces 
for at undersøge, om vi evt. kan rebrande DM. 
 
5. Overenskomstforhandlinger 2021 
Kristian Lassen fremførte, at musikkonservatorierne ønskede at få hævet deres stillingstrukturtillæg, så det 
kommer på niveau med universiteterne. 
 
Bestyrelsen var enig i, at musikkonservatoriernes krav skal rejses ved OK 2021. 
 



Kristian Lassen var desuden meget positiv overfor oplæggets pointer om at de tillidsvalgte lokalt skal have 
bedre vilkår for at kunne forhandle. 
  
Hvis der opstår ønske om, at der skal rejses yderligere krav, skal de sendes til formanden, som sørger for 
videreformidlingen efter en evt. prioritering. 
 
6. Nyt fra sektorbestyrelsen 
Helle Bak Poulsen fortalte fra det seneste møde i november, hvor hovedparten af tiden var gået med at 
drøfte den fremtidige struktur. 
 
7. Ny konstituering i landsklubbestyrelsen 
Når Helle Bak Poulsen forlader bestyrelsen overtager Signe Jensen umiddelbart Helles plads i 
sektorbestyrelsen.  
 
Ny formand blev Signe Jensen 
Ny næstformand blev Torsten Ørhøj 
Nu suppleant til sektorbestyrelsen Elvira Sørensen 
 
 
8. Fremtiden for landsklubben 
Else Sommer redegjorde kort for notatet til HB om ny struktur i DM, hvor DM viden opdeles i tre sektorer 
(Universiteter, Professionshøjskoler og Kultur). 
 
Torsten Ørhøj nævnte, at underviserne blandt landsklubbens ”øvrige uddannelsesinstitutioner” nok 
passede bedst ind i en kommende sektor for Professionshøjskolerne. Torsten Ørhøj vil tage kontakt til 
Tommy Dalegaard Madsen, der er formand for professionshøjskolerne. 
 
Helle Bak Poulsen pegede på, at Navigationskolerne allerede er langt i forhold til en indlemmelse i den 
kommende Professionhøjskolesektor. Hele baglandet er indforstået med dette. 
 
Kristian Lassen nævnte, at Musikkonservatorierne måske kunne have glæde af at blive lagt sammen med 
Universitetslærerne i en sektor. Samtidig overvejer Kristian Lassen af følge kultursporet. 
 
Elvira Sørensen fortalte, at sproglærerne var klart positive overfor at sproglærerne kunne gå ind i en 
kommende kultursektor. 
 
Flere pegede på, at oplægget til kultursektoren måske ville gøre, at der bliver lidt for lidt at komme efter for 
dem med en decideret underviseridentitet. Her var synspunktet, at Højskolerne nok passer bedst ind i en 
kommende kultursektor. 
 
9. Medlemsseminaret d. 27.-28. marts 2020 
Arrangementet ændres til et fredagsarrangement med mulighed for overnatning. Lørdag holdes åbent 
bestyrelsesmøde fra 9.30 – 12. Der afsluttes med frokost. 



 
Bestyrelsen ønsker, at der udsendes invitation som direct mail. 
 
 
10. Økonomi 
Øjvind Vilsholm uddelte den foreløbige status for 2019. 
 
Bestyrelsen tog budgettet til efterretning. 
 
Bilag: Opdateret status fra økonomi vedr. regnskab 2019 
 
11. Nyt fra klubberne under landsklubben 
De udsendte referater blev taget til efterretning. 
 
12. Mødeplan for 2020 
Lørdag d. 27. marts kl. 9.30 på Hotel Sixtus i Middelfart (21. april aflyses) 
Tirsdag d. 25. august kl. 16.00 i Århus 
Tirsdag d. 17. november kl. 16.00 i Odense 
 
13. Meddelelser  
Ingen havde noget at meddele. 
 
14. Punkter til næste møde 
- Landsklubbens fremtid 
- krav til overenskomst med opsamling fra de landsdækkende klubber 
- evaluering af medlemsseminaret 
 
15. Eventuelt 
Kristian Lassen takkede på bestyrelsens vegne Helle Bak Poulsen for hendes store indsats som formand. 
 
Øjvind Vilsholm 
21. januar 2020 


