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REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

torsdag den 5. december 2019  
Kl. 13:00– 17:00 

Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg 
 
Deltagere: 
Erik S. Christensen, Kent Laursen, Anders Holten Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen, Hanne Veber, 
Hugo Hvid Sørensen og Anders Dahlsager 
 
Derudover deltog Helle Bak Poulsen fra Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse.  
 
Afbud:  
Regine Grytnes og Tina Christensen 
 
Mødeleder: 
Erik S. Christensen 
 
Fra sekretariatet: 
Jakob Elkjær og Mads Flyvholm 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Bilag 1.1: Dagsorden til mødet 05.12.2019  
 
Dagsorden blev godkendt. 
 

 

2 Godkendelse af referat af mødet 24. august 2019 (beslutning)  
Bilag 2.1: Udkast til referat af bestyrelsesmødet 22.10.2019  
 
Anders Holten Johnsen påpegede, at der var en fejl i afsnittet om Orientering fra de landsdækkende 
klubber (orientering). DM havde ikke støttet den stiftende generalforsamling for Dansk Selskab for 
Kliniske Akademikere.  
 
Referatet blev godkendt. 
 

 

3 Valg af medlem til DM Videns bestyrelse (beslutning)  



 

 

Bestyrelsen skal vælge nyt medlem til DMV's sektorbestyrelse 

Se vedtægt for landsklubbestyrelsen - https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-
forskning-og-formidling/bestyrelsen-for-landsklubben/landsklubvedtaegt 
 
Se vedhæft for sektorbestyrelsen - https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/bestyrelsen-for-dm-
viden/vedtaegt 
 
Erik S. Christensen startede med at orienterede om, at Bettina Margrethe Jensen fra DM Sund har 
trukket sig fra bestyrelsen. Hun har desværre ikke tid til at fortsætte arbejdet i LBFF.  
 
Erik fortalte derefter, at bestyrelsen for den landsdækkende klub for Kultur og Samfund (BKS)har 
valgt Hugo Hvid Sørensen som ny formand efter Kathrine Monsrud Ekelund. BKS har endvidere 
udpeget Vibeke Knöchel Christensen til bestyrelsen for Landsklubben for Forskning og Formidling.  
 
Erik orienterede derefter om, at bestyrelsen skulle udpege et nyt medlem til bestyrelsen for DM 
Viden som erstatning for Kathrine Monsrud Ekelund. Hanne Veber var tidligere blevet udpeget som 
suppleant for Kathrine i DM Videns bestyrelse. Bestyrelsen valgte, at Hanne Veber blev udpeget som 
nyt medlem i DM Videns bestyrelse.  
 

4 Orientering fra Kommunikationsudvalget (orientering)  
 
Jakob Elkjær, der er redaktør for Magisterbladet og Chef for Kommunikation og Analyse i DM’s 
sekretariat ankom til mødet. Det blev besluttet, at dagsorden 5 blev taget først, mens 
dagsordenpunkt 4 kom derefter. 
 
Anders Holten Johnsen deltog fra kl 14.  
 
Lars Trap-Jensen orienterede kort om udvalgets arbejde, herunder overvejelser om udvalgets 
fremtid.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter udvalgets fremtid. Bestyrelsen fokuserede dels på, hvorledes man 
sikrer, at relevante historier fra landsklubbens område kommer til Magisterbladet nu hvor 
sektorbladet DM Natur og Kultur ikke fortsætter. Og dels på hvorledes vi i DM styrker den direkte 
kontakt til TR og medlemmer under landsklubben.  
 
Hugo Hvid Sørensen foreslog, at bestyrelsen på næste møde får besøg af sekretariatets Forhandling 
og Rådgivnings medarbejdere, der skal fortælle om deres kontakt til TR inden for landsklubbens 
område. 
 
Hugo Hvid Sørensen sagde endvidere, at det var vigtigt at forsætte møderne i 
kommunikationsudvalget. Det er afgørende, at vi til stadighed søger at komme med gode ideer til 
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historier til f.eks. Magisterbladet.  
 
Lars Trap-Jensen fortalte, at Jakob Elkjær havde tilbudt en blog i Magisterbladet. 
 
Erik S. Christensen konkluderede, at der i bestyrelsen var enighed om at forsætte 
kommunikationsudvalget. Udvalget skal udarbejde en proces for adgang til Magisterbladet. Erik 
konkluderede også, at bestyrelsen ønskede, at Forhandling og Rådgivning skulle deltage på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

5 Drøftelse med Magisterbladets redaktør (drøftelse)  
 
Jakob Elkjær gennemgik planerne for Magisterbladet og de forskellige sektorblade i 2020 og frem. 
Planerne indebar, at flere sektorblade ikke ville udkomme fremover og at Magisterbladet blev 
reduceret med et årligt nummer.  
 
Jakob Elkjær fortalte derudover om DM’s sekretariats arbejde med at segmentere nyheder til 
medlemmerne. Medlemmer oplever generelt, at der er kommet mange mails fra DM. DM har 
samtidig oplevet, at åbningsraten af nyhedsmail er forholdsvis lav. Hensigten med 
segmenteringsarbejdet er at sikre, at medlemmerne i højere grad får de nyheder, som de gerne vil 
læse. Arbejdet med segmentering er stadig i sin opstart. 
 
Jakob Elkjær understregede derefter, at man i DM gerne vil bruge kræfter på segmenterede 
historier, der passer til de specifikke segmenter. Han opfordrede også til, at bestyrelsen skriver til 
Troels Kølln eller ham selv med gode ideer til historier. Endelig understregede Jakob, at det var 
vigtigt at deltage i inspirationsgruppen.  
 
Anders Dahlsager sagde, at han fandt, at Magisterbladet fungerede godt, herunder særligt godt på 
facebook. Anders understregede endvidere, at det er afgørende, at DM understøtter kontakt til 
tillidsvalgte. 
 
Jakob Elkjær fortalte, at det var Anna Dahlsgaard, det står for TR-nyhedsbrevene. 
 
Jakob Elkjær forlod derefter mødet. 
 

 

6 OK2020 (drøftelse) 
Bilag 6.1: Et arbejdsliv i balance 
Bilag 6.2: Plan for arbejdet frem mod OK21 
 
Erik S. Christensen startede med kort orientering om de kommende OK-forhandlinger.  
 
Bestyrelsen havde en række emner, som de fandt vigtige ift. den kommende forhandlinger. Det 
drejede sig bl.a. om, at det var afgørende, at den individuelle løndannelse skulle begrænses, at der 

 



 

 

skulle større fokus på prækære ansættelser og at der er for stor forskel på pensionsindbetaling 
mellem stat og kommuner.  
 
Kent Laursen fremhævede, at der også var problemer ift. kompetencefonde til efter- og 
videreuddannelse. Derudover fremhævede han, at det kunne være hensigtsmæssigt at løfte 
diskussionen om arbejdstøj til arkæologer.  
 
Erik S. Christensen sammenfattede, at bestyrelsesmedlemmer skulle indhente forslag til OK til næste 
møde. Det er vigtigt, at medlemmerne forhører sig i klubben og blandt TR. Bestyrelsen vil meget 
gerne have ideer til krav, men at det må forventes, at der sker en politisk sortering og udvikling fra 
kravene. 

7 Ny struktur i DM (drøftelse) 
Bilag 7.1: Procesplan implementering af ny struktur 
Bilag 7.2: DM i fremtiden pixi 
 
Erik S. Christensen startede med at orientere om drøftelserne i BKS ift. ny struktur. BKS havde 
foreslået en sektor for medlemmerne inden for kulturbranchen.  BKS vil gerne fokusere på 
vækstpotentialet. Der er et potentiale især inden for den private del af kulturbranchen. Erik fortalte 
endvidere, at Camilla Gregersen havde udtrykt, at der ikke var et mindstemål for nye sektorer og at 
Camilla var åben overfor alle ideer til sektorer. 
 
Bestyrelsen drøftede derefter de forskellige hensyn ift. etableringen af nye sektorer i DM. Anders 
Dahlsager understregede, at det også var afgørende, at de nye sektorer fungerer for medlemmerne 
og TR. Bestyrelsen fandt, at LBFF var gode til at understøtte denne kontakt mellem medlemmer/TR 
og det politiske niveau.  
 
Erik S. Christensen understregede, at det var vigtigt for ham at høre, hvor DM Sund og DM Tek/Nat 
ser sig selv i en kommende struktur.  
 
Anders Holten Johnsen sagde, at han havde svært ved at se DM Sund alene som ny sektor. DM Sund 
skulle gerne være del af større sektor.  
 
Bestyrelsen drøftede derefter etableringen af netværk i DM. Der er allerede etableret en del 
netværk i DM, bl.a. på kulturområdet. Hanne Veber fortalte, at hun havde deltaget i et 
kulturnetværk for Østdanmark. Hun understregede, at netværket ikke er brugbart til politisk 
arbejde. 
 
Hugo Hvid Sørensen sagde, at det var vigtigt, at LBFF var åben overfor andre medlemsgrupper, der 
gerne ville samarbejde med Landsklubben. Helle Bak Poulsen fortalte, at de i deres landsklub har en 
række forskellige grupper, der måske skal indgå i andre nye sektorer.  
 
Hugo Hvid Sørensen sagde, at han fandt, at det havde været berigende for landsklubben, at LBFF 

 



 

 

dækkede flere forskellige medlemsgrupper. Flere bestyrelsesmedlemmer understregede i den 
forbindelse, at LBFF har haft et fælleskab i det store fokus på tæt dialog med TR og klubber.  
 
Bestyrelsen konkluderede efter drøftelsen, at bestyrelsen ønsker, at LBFF fortsætter som 
selvstændig sektor i den nye struktur. Landsklubben er åben for andre medlemsgrupper, såfremt de 
skulle være interesseret i at indgå i LBFF. 
 
Erik S. Christensen sluttede med at opsamle på drøftelsen. Han havde fået et godt blik for 
holdningerne i bestyrelsen. Det er afgørende, at vi har fokus på de landsdækkende klubbers fremtid 
og derved deres plads i en ny struktur. Erik understregede, at han ikke vil sige OK til noget før det er 
drøftet i bestyrelsen igen.  
 

8 Orientering om strategiworkshop hos Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (orientering)  
Anders Holten Johnsen fortalte om strategiworkshoppen hos Dansk Selskab for Kliniske 
Akademikere (DSKA), der blev afholdt i midten af november.  
 
Der var nedsat tre arbejdsgrupper på workshoppen. Arbejdsgrupperne skulle arbejde med 1) 
Synlighed af de kliniske akademikere, 2) Fælles grundlæggende uddannelse og 3) Stillingsstruktur. 
Der er udarbejdet en arbejdsplan for alle tre grupper.  
 
DSKA vil gerne arbejde for at få en autorisation, der vil gøre medlemmerne i stand til at varetage 
flere opgaver på hospitalerne. 
 
Arbejdet i DSKA har givet nyt liv til DM Sund og er noget som DM Sund vil bruge en del kræfter på i 
den kommende tid. 
 

 

9 Budget og aktiviteter 2019 (drøftelse) 
Bilag 9.1: Aktiviteter og budget 2019 
Bilag 9.2: Prognose og forbrug pr. oktober 2019 
 
Erik S. Christensen gennemgik budgettet og regnskabet for 2019. Bestyrelsen havde ingen 
kommentarer. 
 

 

10 Aktiviteter og budget 2020 (drøftelse) 
Bilag 9.1: Budget 2020 Forskning og Formidling 
 
Erik S. Christensen orienterede om budgettet 2020 og dertilhørende beskrivelser.  
 
Erik havde haft møde med Camilla Gregersen og Else Sommer om budgettet i lyset af behovet for 
yderligere besparelser i DM og derved også på LBFF’s budget 2020. Erik havde bedt Mads Flyvholm 
fra sekretariatet om at komme med forslag til yderligere besparelser. Mads Flyvholm foreslog, at 
bestyrelsens budget blev reduceret som følgende.  

 



 

 

 
• Landsklubbestyrelse - Rejse- og mødeomkostninger reduceres med 15.000 kr. 
• TR-møder (medlemmer) - Rejse- og mødeomkostninger reduceres med 15.000 kr.  
• LBFF og DMO TR årsmøde - Rejse- og mødeomkostninger reduceres med 10.000 kr. 

Bestyrelsen godkendte budget og dertilhørende reducering.  
  

11 DM Kultur og Natur 
Lars Trap-Jensen orienterede om sidste nummer af DM Kultur og Natur. Han efterlyste 
efterfølgende historier som kunne spilles ind til Magisterbladet, jf. dagsordenpunkt 5. 
 
Kent Laursen foreslog interview med ny direktør på Vejlemuseerne. VejleMuseerne har fået 
Flemming Hedegaard Larsen som ny chef. Han kommer fra en stilling som kanalchef for DR2 og DRK. 
Kent foreslog endvidere en historie om landmænds forståelse af museumsloven og de kampe, som 
ofte kommer mellem museer og landmænd i forbindelse med udgravninger mm. 
 

 

12 Orientering fra de landsdækkende klubber 
Bilag 12.1: Referat DM Sund 30.09.2019 
 
Anders Holten Johnsen startede med at fortælle, at Bettina M. Jensen fra DM Sund havde trukket sig 
fra LBFF.  
 
Kent Laursen fortalte derefter om DM Videns arbejdsmarkedsudvalgs arbejde med fyraftensmøde 
om løstansatte kolleger. Fyraftensmøder vil blive afholdt i starten af det nye år. Derudover 
omhandler ULABs årstræf i år om løstansatte på universiteterne. 
 

 

13 Næste møde 
 
Næste møde i bestyrelsen er 3. februar 2020 kl. 13-17. 
 
Bestyrelsen ønskede følgende på dagsordenen: 

• Struktur i DM 
• Deltagelse af relevante sekretariatetsmedarbejdere fra Forhandling og Rådgivning 
• OK21 
• Kommunikation til TR 
• Indsats og arbejde for mere information om prekære ansættelser i TR-uddannelsen. 

  

 

14 Eventuelt 
 
Erik S. Christensen orienterede om DM’s fokus på vækst i medlemmer. Bestyrelsen er blevet bedt 
om at bidrage til arbejdet.  
 

 



 

 

Bestyrelsen understregede, at de ikke fandt, at LBFF mistede medlemmer. Det var vigtigt med stærk 
tilknytning til TR og medlemmer og at TR- og OK-dækning sikrer medlemmer. Flere 
bestyrelsesmedlemmer sagde, at det var vigtigt at understrege overfor Else, at dårlig hjælp i 
sekretariatet undergraver DM’s troværdighed som fagforening. Det var afgørende, at medlemmer 
og TR kunne få brugbare svar ved henvendelser til sekretariatet. 
 
Lars Trap-Jensen sagde, at man kunne overveje diffentieret kontingentniveau, hvor f.eks. 
dimittender og prækære ansatte kunne få nedsat kontingent.  
 
Hanne Veber foreslog, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis DM søgte flere medlemmer blandt 
studerende ved hjælp af annoncer i universitetsaviserne.  

 
Mødet sluttede kl. 17.00 
 
 
Mads Flyvholm, 16. december 2019 
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