
 

 

 

27. november 2019 

 
 

Referat af  
DM Viden bestyrelsesmøde 

Torsdag den 21. november august 2019 
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Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 5 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F 
 

 

Deltagere 
Olav W. Bertelsen, Tommy Dalegaard Madsen, Gitte Kristensen, Torsten Ørhøj, Helle Bak Poulsen, Janne 
Gleerup, Tina Christensen, Hugo Hvid Sørensen, Erik S. Christensen (via Skype), Thomas Vils Pedersen (fra kl 
15), 

Sekretariatet 
Mads Flyvholm (referent) 

Afbud  
Anders Henning Simonsen  

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Dagsorden blev godkendt. 

Kathrine Ekelund Monsrud har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet i DM. Hugo Hvid Sørensen fra 
Landsklubben for Forskning og Formidling deltog som afløser for Kathrine ved bestyrelsesmødet. 
Landsklubben for Forskning og Formidling vil inden næste møde i bestyrelsen afklare, hvem der 
overtager Kathrines plads i bestyrelsen.  

 

2 Godkendelse af referat (beslutning) 

Bilag 2.1: Udkast til referat for DMV’s bestyrelsesmøde den 22. august 2019. 

 



 

 

Gitte Kristensen havde to ønsker til justeringer i referatet. Under Aktivitetsplan for 2019 (beslutning) 
ville Gitte gerne have indført, at hun sagde, at hun ville bestræbe sig på at få en plan for arbejdet 
færdigt inden for 14 dage. Og under Eventuelt ville Gitte gerne have, at hendes udtalelser om 
effektivisering blev uddybet yderligere, herunder at det fremgår ”….at der bliver talt meget om 
effektivisering. Alt det, der sker i DM med konstant fokus på at reducere udgifter, sker også ude på 
arbejdspladserne”. 

Bestyrelsen derefter godkendte referatet.  

3 Status på aktiviteter 2019 

Bilag 3.1: DM Viden regnskab og prognose pr. september 2019 

Bilag 3.2: DM aktiviteter og budget 2019 

Gitte Kristensen orienterede om arbejdet med en kampagne og flere fyraftensmøder om løst 
ansatte kolleger. DMV’s arbejdsmarkedsudvalg har udarbejdet en række film om løstansatte.  

Gitte fortalte, at der er plan om tre arrangementer ift. henholdsvis universitetsansatte, ansatte ved 
professionshøjskoler/erhvervsakademier og endelig ansatte ved museer. Vi nærmer os årsskiftet og 
det forventes ikke, at fyraftensmøderne kan gennemføres inden årets udgang.  

Gitte fortalte, at der var afsat 8-10.000 kr. til promovering af filmene på facebook. Kommunikation 
har vurderet, at der er behov for ca. 20.000 kr., hvis der skal promoveres alle 6 film.   

Tommy Dalegaard Madsen spurgte om det var muligt, at arrangement i starten af januar kunne 
afregnes i 2019-regnskabet. Sekretariatet ved Mads Flyvholm ville afklare reglerne med regnskab og 
melde tilbage til bestyrelsen.  

Det blev aftalt, at der er 20.000 kr. til rådighed til promovering af film på facebook. Gitte skal skrive 
til kommunikation om, at der afsættes 20.000 kr. til markedsføring af film.  

Bestyrelsen har på budgettet for 2019 afsat midler til forskningspolitisk aktivitet. Aktivteten har 
afventet, at regeringen har udmeldt ambitioner på området. Sekretariatet ved Mads Flyvholm 
oplyste, at regeringen kort fortalt har haft fokus på forskning ift. den grønne omstilling, mens andre 
dele af forskningspolitikken endnu ikke er udmeldt. Mads orienterede derefter om, at der 
planlægges en forskningspolitisk konference i foråret 2020. Konferencen er tænkt som et af de 
årlige arrangementer, som HB har besluttet, at DM skal være vært for.  

 

4 Budget og aktivitetsplan for 2020 (drøftelse) 

Bestyrelsen drøftede herefter budget for 2020.  

Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at der var planlagt en medlemsaktivitet i 2020.  

Sekretariatet ved Mads Flyvholm fortalte, at bestyrelsen ved forrige møde havde overvejet et fokus 
på ekstern finansiering ved f.eks. universiteter, professionshøjskoler og museer.  

Gitte Kristensen fremhævede, at der var behov for midler til aktiviteter i regi af DMV’s 
arbejdsmarkedsudvalg. Tommy Dalegaard Madsen spurgte til muligheden for at justere 
aktiviteterne i 2020, såfremt det viser sig nødvendigt. Helle Bak Poulsen fortalte, at man også kunne 

 



 

 

søge den tværgående aktivitetspulje. 

Olav W. Bertelsen understregede, at budgettet var fastlagt for 2020. Hvis der viser behov for mere 
end en aktivitet i 2020, må bestyrelsen afklare dette løbende i 2020.  

5 DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg (orientering) 

Gitte Kristensen orienterede om arbejdsmarkedsudvalgets arbejde. Hun startede med at vise 
bestyrelsen de producerede film om de løstansatte inden for sektoren. Janne Glerup sagde, at hun 
gerne ville have filmene, herunder særligt film om løstansatte på universiteterne, offentliggjort 
inden ULAB’s årstræf den 10. december. Samtidig var der en drøftelse om, hvorledes 
bestyrelsesmedlemmerne kunne fremme, at filmene blev spredt via sociale medier. Bestyrelsen 
spurgte om kommunikation i sekretariatet kunne lave en drejebog for, hvorledes filmene kunne 
spredes af medlemmerne.  

Bestyrelsen vendte derefter, at Hovedbestyrelsen havde godkendt DM’s politik for usikker 
beskæftigelse. Gitte Kristensen fandt, at sekretariatet gerne måtte sikre, at relevant materiale deltes 
til AMU. Derudover var der et ønske om man huskede inddrage AMU i udarbejdelse af politikker. 

Gitte Kristensen understregede, at AMU gerne vil inddrages i afklaringen af OK-krav til OK2020. 
Derudover ville udvalget gerne have mere viden om emner i TR-uddannelsen. Endelig ville Gitte 
høre om der refunderes transportudgifter ved deltagelse i årstræffet. Udgifterne til transport kan 
være store for bl.a. ledige medlemmer.  

Olav W. Bertelsen fortalte, at Sune Bach fra DM Offentlig, der skulle deltage i punkt 6, først ville 
ankomme kl 15. Olav foreslog derefter, at de flyttede behandlingen af punkt 6 til når Sune deltog i 
mødet.  

 

6 Nye sektorer (drøftelse) 

Thomas Vils Pedersen deltog i mødet fra dette punkt.  

Sune Bach fra DM Offentlig deltog under dette dagsordenpunkt.   

De enkelte landsklubber startede med at fortælle om deres overvejelser ift. retning i ny struktur for 
DM. Overvejelserne var dels, at de nye sektorer skulle tage udgangspunkt i medlemmernes 
interesser/faglighed og dels, at de nye strukturer skulle tage udgangspunkt i interessevaretagelse ud 
fra arbejdspladsernes ramme.  

Sune Bach orienterede derefter om DMO’s foreløbige overvejelser om ny struktur.  

Torsten Ørhøj fortalte, at han havde lavet en opgørelse over Landsklubben for Forskning og 
Videregående Uddannelser. Opgørelsen er efterfølgende lagt på dagsordenspunkt i Prepare First 
Agenda.   

Der var enighed om, at det var afgørende, at den nye struktur skal sikre, at det enkelte medlem har 
muligheden for at blive hørt.  

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte, at det var afgørende, at sekretariatet snart kom et udkast til 
model for en ny struktur. Det skulle være kommet, men er endnu ikke klar.  

 



 

 

Thomas Vil Pedersen fortalte, at der snart kom en procesplan fra HB om det videre arbejde. Han 
understregede endvidere, at kongressen fastlagde, at det ikke er det enkelte medlem som er 
organiseret i sektoren. Det er derimod arbejdspladsen.  

Bestyrelsen drøftede derefter muligheden for, at medlemmer kan være medlem af flere sektorer på 
samme tid. Sune Bach fra DM Offentlig understregede, at det er afgørende, at alle medlemmer har 
en sektor. Det er vel bare et plus, hvis medlemmer gerne vil være med i mere end en sektor. Torsten 
Ørhøj overvejede om man kan tale om en primær og en sekundær sektor.  

Tommy Dalegaard Madsen understregede, at sekretariatet skal komme med udkast til struktur. Det 
kunne være en ide, at vi tager snakke med sekretariatet om udkast. Det er Else Sommer, der har 
ansvaret for sekretariatets udkast. Janne Gleerup sagde, at nu må vi se på de konkrete forslag. Hun 
vil gerne være ydmyg ift. de kommende snakke om strukturer.  

Bestyrelsen ville gerne have formandsskabet til at lave en opsummering af de forskellige retninger 
ift. ny struktur. Olav sagde, at formandskabet kan lave en skitse ift. landsklubbernes egne ønsker.  

 

7 Beretning fra deltagelse i Education International (orientering) 

Tommy Dalegaard Madsen fortalte om deltagelsen i Education International i Bangkok. Det var 
Janne Glerup, Tommy Dalegaard Madsen og Jens Vraa fra sekretariatet, der havde deltaget.  

Education International varede i 5 dage. Der var ca. 1.500 delegere og 2.000 deltagere i alt. DM var 
del af DK-delegation. DM deltog i temaerne om akademisk frihed og kommercialisering.  

Tommy Dalegaard Madsen og Janne Glerup fandt, at det er vigtigt at deltage i Education 
International i fremtiden. Det giver DM et godt renommé og Jens Vraa fra sekretariatet har en plads 
i særligt den europæiske del af arbejdet. 

Det blev aftalt, at skriftlig beretning fra deltagelsen indsættes i mødematerialet i Prepare First 
Agenda.  

 

8 Kort orientering om forlig om forskningsreserve 2020 (orientering) 

Sekretariatet ved Mads Flyvholm orienterede om forlig om forskningsreserven 2020. Alle partier i 
folketinget er del af forliget, der uddeler lige under 2 mia. kr. til forskning i Danmark. 

Det primære fokus i forskningsreserven 2020 er den grønne omstilling. Cirka 1,5 mia. kr. af 
forskningsreserven går til grøn forskning. DM er generelt tilfredse med forliget, som adresserer flere 
af de ønsker som DM har haft til reserven og til grøn forskning. Først og fremmest fastholdes 
niveauet af ikke-tematiserede midler i Danmark Fries Forskningsfond i 2020. Derudover indeholder 
forliget et fokus på, at alle forskningsområder kan bidrage til den grønne omstilling.   

Forliget indebærer ikke, at den samlede offentlige forskningsfinansiering kommer over 1 pct. af BNP. 
Derudover skal det understreges, at forliget ikke adresserer de generelle problemstillinger inden for 
dansk offentlig forskning, f.eks. eksterne forskningsfinansiering. 

 

9 Nyt fra landsklubberne (orientering)  



 

 

Ikke nået 

10 Møder i 2020, herunder næste møde i DM Viden 

Bestyrelsen godkendte de forslåede datoer for møder i 2020.  

 

11 Eventuelt 

Olav W. Bertelsen fortalte, at Niels Poulsen går på pension, hvorfor der kommer en ledig plads i 
forskerforums lederskribentgruppe og ideudvalg. Thomas Vils Pedersen sagde, at der først sker en 
drøftelse om pladsen i ULAB.  

Gitte Kristensen fremlagde, at DM-kurser var for dyre for de ledige medlemmer i DM. Disse 
medlemmer ville derfor have svært ved at tage disse kurser. Gitte sender en nærmere forklaring til 
Olav W. Bertelsen.  

Endelig kom Gitte Kristensen på baggrund af drøftelser om besparelserne i DM’s budget med forslag 
om, at sekretariatet ikke skulle deltage i HB-møderne fremover. Gitte havde set, at flere 
sekretariatsmedarbejdere deltog i HB-møderne.  
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