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DAGSORDEN FOR 
Ekstraordinært DM Viden bestyrelsesmøde 

Mandag den 4. maj 2020 

Kl. 11:00 – 12.00 
 

Via Skype 

 

Deltagere 
Olav W. Bertelsen, Erik S. Christensen, Thomas Vils Pedersen, Gitte Kristensen, Anders Henning Simonsen, 
Signe Jensen, Janne Gleerup, Tina Christensen  

Sekretariatet 
Mads Flyvholm (referent) 

Afbud  
Tommy Dalegaard Madsen, Hanne Veber, Torsten Ørhøj 

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2 Ny sektorinddeling i DM 

Bilag 2.1 - HB-forklæde om ny sektorstruktur 

Bilag 2.2. - Notat om ny sektorstruktur i DM 

Olav W. Bertelsen startede med at fortælle, at der er hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. maj. 
Olav vil gerne have tilbagemeldinger fra DM Viden bestyrelsesmedlemmer om ny sektorstruktur til 
brug ved hans deltagelse i hovedbestyrelsesmødet. Det er planen, at ny struktur skal vedtages i 
august, hvorfor der er behov for indspark nu.  Olav spurgte derefter til de enkelte landsklubbers 
overvejelser. 

 



 

 

Anders Henning Simonsen startede med at fortælle om overvejelserne hos Landsklubben for 
Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Der har været snak om at navigationsskoler og 
maskinmesterskoler kan gå sammen med landsklubben.  Grupperne har samme stillingsstruktur, 
hvorfor det burde kunne lade sig gøre.   

Signe Jensen tilsluttede sig tilbagemeldingen fra Anders Henning Simonsen. Hun understregede 
samtidig, at der for den resterende del af Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelser 
stadig er en del udeståender. Det drejer bl.a. om musikkonservatorierne, sproglærere og 
højskolerne. Førstnævnte overvejer mulige fremtidige sektorer, f.eks. hos Universitetslærerne. De to 
sidstnævnte er foreslået indplaceret i DM Kultur-sektor, hvilke de pt. overvejer. Endelig er der flere 
grupper i landsklubben, som stadig mangler en afklaring. Det drejer sig bl.a. om medlemmer hos 
Hærens officersskole, medlemmer ved Social – og Sundhedsskolerne og en del medlemmer ved de 
maritime uddannelser, der ikke er erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser. Visse af disse grupper har det været svært for Landsklubben at få 
tilbagemeldinger fra ift ny struktur.  

Olav W. Bertelsen spurgte om der er behov for en art struktur for andre undervisere i DM (dvs. 
undervisere, der ikke er medlem af ULAB eller EA/PH)?  

Erik S. Christensen orienterede om overvejelserne i LBFF om den kommende struktur. Han fandt, at 
det var en mærkelig tid ift. at afklare en ny struktur. Det er svært at afklare grænsedragningen 
mellem de kommende sektorer, når man ikke kan mødes fysisk. Erik S. Christensen var bange for at 
DM kultur blev en slags opsamlingssektor, hvor diverse medlemsgruppe blev indplaceret. Han 
frygtede, at en kommende kultursektor ville blive for divers. Erik fandt, at der stadig var behov for 
afklaring for en kultursektor – dels hvilke kultur medlemsgrupper, der skal være i sektoren og dels 
hvor de landsdækkende klubber DM Sund og Tek/Nat skal indgå fremover. 

Tina Christensen fortalte om overvejelse hos Tek/Nat, herunder specifikt hos DMI. DMI har ikke 
stillingsstruktur, men kan se sig selv hos både DMO og ULAB. 

Olav W. Bertelsen opsummerede, at han umiddelbart kunne se en afklaring ift. ULAB og en udvidet 
PH/EA, mens der stadig var meget usikkerhed ift. Forskning og Formidling og en del af Forskning og 
Videregående Uddannelse. 

Gitte Kristensen fandt, at det stadig er uklart, hvorledes de usikre ansatte medlemmer skal indgå. 
Det er en svaghed ved forslag til ny struktur, at disse medlemmer ikke er tilstrækkelig indtænkt. Der 
må være en politisk struktur for usikre ansættelser og ledige, fx i stil med DM Videns 
arbejdsmarkedsudvalg. 

Gitte understregede endvidere, at den nye struktur gør det mere rodet for medlemmerne. 
Derudover fandt Gitte, at Scient-området helt mangler i den nye struktur.  

Janne Gleerup var enig i dette og understregede, at der skal være en stærk systematisk inddragelse 
af disse medlemmer.  

Janne Gleerup forlod derefter mødet. 

Olav W. Bertelsen var enig i behovet for større fokus på usikre ansættelser og på de 
ledighedsberørte.  



 

 

Thomas Vils Pedersen deltog i mødet herfra. 

Erik S. Christensen fortalte, at mange af hans medlemmer er hjemsendt for tiden og det er svært at 
få samling på medlemmerne. Derudover finder han, at det er svært at få kontakt til eventuelle nye 
grupper i DM Kultur. Det er svært at finde en løsning for den nye struktur, når samfundet er lukket 
ned. Han fandt generelt, at omstruktureringen er et eksperiment. 

Thomas Vils Pedersen fandt, at Eriks indspark var konstruktivt. Han opfordrede Erik til at indsende 
en skriftlig melding til hovedbestyrelsen om arbejdet med omstrukturering.  

Olav W. Bertelsen sagde, at Erik gerne må forsætte dialogen med DM Sund om struktur og 
indplacering. 

Olav W. Bertelsen opsummerede, at der synes løsninger ift ULAB og et udvidet EA/PH, men at der 
stadig uklarheder ift medlemsgrupper i henholdsvis Forskning og Formidling samt Forskning og 
Videregående Uddannelse. Derudover er der behov for afklaring ift klarere strukturer for 
undervisere uden for EA/PH og ULAB samt klarere strukturer for medlemmer, der er usikre ansatte 
og ledighedsberørte.  

 

3 Eventuelt 

- 
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