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REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

torsdag den 3. februar 2020  
Kl. 13:00– 17:00 

Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg 
 
Deltagere: 
Erik S. Christensen, Anders Dahlsager, Anders Holten Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen, Hugo Hvid 
Sørensen, Vibeke Knöchel Christensen, Tina Christensen og Regine Grytnes (via Skype) 
 
Afbud:  
Kent Laursen og Hanne Veber 
 
Mødeleder: 
Erik S. Christensen 
 
Fra sekretariatet: 
Lotte Grostøl, Mads Flyvholm, Øjvind Vilsholm (under punkt 3 og 4) og Camilla Gregersen (under punkt 7) 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Bilag 1.1: Dagsorden til mødet 03.02.2029  
 
Mødet startede med en kort introduktion af medlemmerne i bestyrelsen.  
 
Erik S. Christensen fortalte derefter, at bestyrelsen på mødet skulle afklare deltagelse i styregruppe 
for TR-årsmødet 2020. Det blev fastlagt, at dette skulle afklares under punkt 4. 
 
Derefter drøftede bestyrelsen kort starttidspunktet for bestyrelsesmøderne. Det har tidligere været 
kl 14, men er nu kl. 13.  Det besluttet, at mødetidspunkt skulle sættes på dagsorden til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

 

2 Godkendelse af referat af mødet 5. december 2019 (beslutning)  
Bilag 2.1: Udkast til referat af bestyrelsesmødet 5.12.2020  
 

 



 

 

 
Referatet blev godkendt 
 

3 Nyt fra Forhandling og Rådgivning (drøftelse) 
 
Øjvind Vilsholm deltog under dette punkt.  
 
Bestyrelsen startede med at drøfte en eventuel opdatering af underside på dm.dk, der fokuserer på 
tillæg. Bestyrelsen fandt, at der var behov for, at siden blev opdateret. Det blev aftalt, at Øjvind 
Vilsholm skulle tage teten på en eventuel opdatering i samarbejde med kommunikationsudvalget.   
 
Øjvind Vilholms orienterede derefter om sagen om varslede fyringer på Naturhistorisk Museum i 
Århus. Sagen er endt med forlig og en fælles udmelding.  Øjvind orienterede om forliget og om 
overvejelserne undervejs i sagen, herunder samarbejdet med TR på museet.  
 
Erik S. Christensen fortalte, at Magisterbladet ringede til ham, mens sagen om fyringerne kørte. 
Magisterbladet fortalte, at de havde fundet ud af, at TR ved museet har godkendt jobpraktik i stort 
omfang ved naturhistorisk museum. Magisterbladet spurgte til Eriks viden og holdning til dette. 
Øjvind Vilsholm fortalte, at historien om jobpraktik kørte på både linked-in og facebook – både dm’s 
- og naturhistorisk muesums facebook side. Det er en generel politisk problemstilling. 
 
Hugo Hvid Sørensen fortalte, at der var flere perspektiver til brugen af jobpraktik, f.eks. andel af 
jobpraktik ift. samlede antal ansatte og hvorledes jobpraktik kan være en hjælp til arbejdsløse. Han 
ville tage problemstillingen op på kommende TR-netværksmøde. Erik S. Christensen afventer TR-
netværks drøftelse, hvorefter der kan være behov for en politisk afklaring i bestyrelsen. 
 
Øjvind Vilsholm fortalte derefter om projektet med etablering af klubber og overenskomstdækning 
på museer. Øjvind skal besøge Vesthimmerlands Museum og Det Grønne Museum. Han har 
derudover kontakt til Kroppedal Museum ift. en mulig overenskomst. 
 
Bestyrelsen drøftede derefter behovet for større fokus på tidsbegrænsende ansættelser under TR-
uddannelsen. Det blev aftalt, at behovet blev drøftet i TR-netværket. 
 

 

4 Aktiviteter og budget 2020 (drøftelse) 
 
Erik S. Christensen startede med at orientere om regnskabet 2019. Der var et væsentlig 
mindreforbrug ift. budgettet. Erik fortalte, at mindreforbruget kunne forklares af bl.a. mindre frikøb 
til ham, lavere deltagelse ved bestyrelsesmøder og færre rejseudgifter i 2019. Derudover har 
udgifter til TR-årsmødet være betydeligt mindre i 2019. 
 
Kell Sønnichsen foreslog, at bestyrelsen budgetterede hårdere fremover. Men det kræver, at der 
skal være mulighed for søge nye midler til ekstra udgifter til aktiviteter.  

 



 

 

 
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 
 
Bestyrelsen drøftede budget og aktiviteter 2020.  
Erik S. Christensen fortalte, at LBFF havde teten på et medlemsmøde om tidsbegrænsede 
ansættelse på kulturområdet, som var igangsat af DM Viden. Det er Kent Laursen, der har taget 
teten på opgave. Erik vil gerne have en medhjælper til Kent til opgaven. Vibeke ville gerne tage 
opgaven, hvilket bestyrelsen bakkede op om.  
 
Kulturmødet Mors 
Erik S. Christensen ønskede en drøftelse af Kulturmødet Mors, herunder bestyrelsens ønsker til 
deltagelse i år. Mads Flyvholm orienterede kort om rammerne for deltagelse i Kulturmødet Mors.  
 
Anders Dahlsager fandt, at deltagelsen eventuelt kunne være relevant ift. lancering af ny 
kultursektor. Et fokus kunne være på bevillinger til kultursektoren, da det er bevillingsniveauet, der i 
bund og grund er afgørende for ansættelsesvilkår. Kell Sønnichsen fandt, at det var relevant, at 
deltagelsen i Kulturmødet Mors fokuserede på arbejdsforholdene i sektoren. Hugo Hvid Sørensen 
ville gerne have fokus på den problematiske brug af projektstyring i sektoren.  
 
Anders Holten Johnsen og Regine Grytnes fortalte, at DM Sund fandt Kulturmødet spændende, men 
at det ikke var direkte relevant for dem. 
 
Mads Flyvholm fortalte om sekretariatets arbejde ift. deltagelse sidste år. LBFF var med til at 
finansiere den samlede DM indgang i Kulturmødet med 25.000 kr. i 2019. Midlerne indgik i den 
samlede aftale med Kulturmødet Mors.  
 
Bestyrelsen drøftede derefter rammen for deltagelse i 2020. Skal bestyrelsen have en selvstændig 
stand eller være en del af DM’s samlede deltagelse?  
 
Erik foreslog, at det var kommunikationsudvalget, der kørte videre med sagen på baggrund af de 
forslag til emner, som er kommet frem på mødet.  
 
Bestyrelsen konkluderede, at der afsættes 30.000 kr. til deltagelse i DM’s generelle arbejde med 
Kulturmødet.  DM skal arbejde med at få de foreslåede debatter (projektbevillinger og manglende 
bevillinger) med i den store debat. Kommunikationsudvalget skulle bidrage med emner til debatter 
på kulturmødet.  
 
TR-årsmøde 
Der er afsat midler til deltagelse i TR-årsmødet. Erik S. Christensen spurgte til deltager i styregruppe 
for TR-årsmøde. Hugo Hvid Sørensen meldtes sig, hvilket bestyrelsen bakkede op om. 
 
TR-dækning på lokalmuseerne og Kontakt til ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser 



 

 

Der er også sat midler TR-dækning på lokalmuseerne og Kontakt til ikke-overenskomstdækkede 
arbejdspladser. Anders Dahlsager spurgte til aktiviteterne, hvorefter Hugo Hvid Sørensen forklarede 
nærmere om arbejdet og de hidtidige resultater af indsatsen. 
 

5 OK21 (drøftelse) 
Erik S. Christensen fortalte, at der var udsendt mail til TR om indhentning af ønsker til OK21 med 
frist for tilbagemelding i starten af marts. Bestyrelsen skal have afklaret deres indspark til OK21 med 
udgangspunkt på ”Et arbejdsliv i Balance”.  
 
Erik S. Christensen vurderede, at ”Et arbejdsliv i Balance” passede godt til forskning og formidling 
medlemmers interesse. Erik fortalte endvidere, at overenskomstforhandlingerne kan blive lidt 
roede. Problemet kan være, at vi kan blive uenige med os selv inden for fagbevægelsen. Vi skal 
derfor fra DM’s og AC’s side afklare, hvad vi derefter skal gøre.  
 
Erik understregede, at han fandt, at det vigtigste var, at vi fastholder generelle lønstigninger. Det er 
særligt vigtigt for det kulturministerielle område. Statsansatte har generelt et pensionsefterslæb ift. 
kommunalt og regionalt ansatte. 
 
Anders Dahlsager vil gerne spille ind med krav om kompetenceudvikling for tidsbegrænsede 
ansættelser.  Kunne det være en ide at bringe op i overenskomstudvalget – enten som krav eller 
som måltal. 
 
Kell Sønnichsen foreslog, at man f.eks. også kunne kigge på andre seniorrettigheder udover pension.  
 
Anders Holten Johnsen fortalte, at en TR havde fremlagt ide om ph.d.-tillæg på sundhedsområdet. 
Erik bad Anders om at få nærmere beskrivelse på skrift. 
 

 

6 Intern drøftelse af ny struktur for DM (drøftelse) 

Blev behandlet før punkt 5 

Erik S. Christensen gennemgik sekretariatets forslag til ny struktur. HB har taget den til efterretning. 
DM privat bakker op om forslaget.  

Bestyrelsen for Kultur og Samfund har talt om, at forslaget kunne være en mulig løsning. Erik havde 
gjort HB opmærksom på problemstillinger om DM Sund og Tek/Nat. DM Sund er et satsningsområde 
i DM, hvorfor Erik er sikker på, at området ikke tabes på gulvet.  

Tina Christensen sagde, at DMI har meget tilfælles med GEUS og har talt med GEUS. De finder, at 
ULAB forsat er relevant for dem. Tina overvejer derfor, at DMI skal rykkes til ULAB/DM Universitet. 

Keld Sønnichsen fremhævede, at den samlede forslag ikke ser voldsomt anderledes ud for en række 
grupperinger.  

 



 

 

Anders Dahlsager sagde, at forslaget ser bedre ud end tidligere overvejelser.  Det er vigtigt at få 
afklaret, hvorledes vi sikrer en god dialog med DM privat om medlemmerne i grænsefeltet. Erik 
fortalte, at DM Privat var åbne for en fornuftig dialog om kulturområdet. 

Anders Holten Johnsen kan godt se fornuften i en kultursektor. Men er bange for, at DM Sund kan 
drukne inden for en anden sektor.  

7 Drøftelse om ny struktur med Camilla Gregersen (drøftelse) 
 
Camilla Gregersen startede med at adressere DM Sunds medlemmer, herunder hvorledes DM Sund 
skal indplaceres i ny struktur.  
 
Anders Holten Johnsen fortalte, at han havde svært se, at DM Sund ikke forsatte som selvstændig 
bestyrelse. Men han var med på, at DM Sund ikke behøvede at være del af en kultursektor. Han 
havde dog svært ved at se, at DM Sund skulle forsætte som et netværk. Regine Grytnes var positiv 
overfor, at der skulle komme større fokus på DM Sunds medlemmer.  
 
Erik S. Christensen fortalte, at også på sundhedsområdet var DM Privat åbne overfor mulige andre 
konstellationer på sundhedsområdet.  
 
Camilla Gregersen sagde, at det var hensigtsmæssigt med bilaterale samtaler mellem de nuværende 
sektorer og landsklubber. Og hun ville gerne drøfte ny struktur med DM Sund. 
 
Hugo Hvid Sørensen understregede, at bestyrelser ikke kan køre videre i netværk. Det kræver et 
længerevarende træk at få skabt politiske forandringer.  
 
Kell Sønnichsen fortalte, at han havde tre bekymringer ift. forslaget. Han finder ikke argumenterne 
for DMO stærke. Der er ikke tilstrækkelig tænkt nyt her. Han fandt også, at de tidsbegrænsende ikke 
var tilstrækkelige repræsenteret. Og for det tredje, hvor er scienterne i den nye struktur? Der er ikke 
meget, der tyder på en scient-satsning. 
 
Anders Dahlsager var overordnet positiv ift. forslag. Han studsede dog over, at kultursektoren stod 
til primært at have et offentligt fokus. Grænsedragning til DM Privat/civilsamfund er vigtigt. 
 
Camilla Gregersen fortalte, at DM Privat er meget positiv over for en ordentlig grænsedragning. 
 
Lars Trap-Jensen er der samme åbne tilgang i DMO? Godt med kultursektor, da det binder på 
identitet. Kunne man overveje en naturvidenskabelig sektor?  
 
Hugo Hvid-Sørensen primære bekymring er om der kommer en ordentlig proces, så medlemmerne 
kommer på plads i de nye sektorer.  
 
Tina Christensen vil ikke gøre sig klog på, hvor DM Sund skal ligge. Hun har tidligere tænkt DMI i DM 

 



 

 

Universitet.  
 
Kell Sønnichsen fandt, at STIL vil havne i DMO.  
 
Erik S. Christensen sagde, at han fandt, at Kultur og Samfund er det logiske sted for at køre 
processen for at skabe en ny sektor på kulturområdet.  
 
Hugo Hvid-Sørensen fortalte, at han fandt det vigtigt, at der var en opbakning til, at Kultur og 
Samfund tog teten for at gå videre med en kultursektor. 
 
Camilla Gregersen sagde, at hun havde et nærhedsprincip, hvor beslutningerne søges afklaret lokalt.  
 
Anders Dahlsager sagde, at han ikke troede, at der var nogle i DM, der ikke var åbne for at finde 
bedre løsninger. Processen skal sikre, at flest mulig faggrupper kan se deres sag repræsenteret i DM. 
Den nye struktur gør det lettere for medlemmerne at se dette.  
 

8 Kommunikationsudvalget, herunder kommunikation til TR (drøftelse) 
 
Kommunikationsudvalget er forsat efter nedlæggelsen af DM Kultur og Natur. Udvalget vil fokusere 
på at fremme relevante historier fra bestyrelsens område til Magisterbladet. Udvalget vil endvidere 
se på kommunikation via relevante undersider på dm.dk.  
 

 

9 Orientering fra de landsdækkende klubber 
- 
 

 

10 Eventuelt 
- 
 

 

11 Næste møde 
 
Næste møde er den 31. marts.  
 

 

 
Mødet sluttede kl. 17.00 
 
 
Mads Flyvholm, 3. februar 2020 
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