
Referat af møde i Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse 
Virtuelt møde fredag d. 27. marts 2020 kl. 10-12 
 
Til stede: Signe Jensen, Torsten Ørhøj og Kristian Lassen 
Afbud: Birger Sørensen, Elvira Sørensen og Sigrid L. Dahl 
Fraværende uden afbud: Peter Westermann 
Fra sekretariatet: Else Sommer og Øjvind Vilsholm (referent) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Status over de landsdækkende klubber 
Bestyrelsen tog status til efterretning 
 

4. Ok 21 
Bestyrelsen diskuterede indledningsvist de indkomne forslag. 
På forslag fra Kristian Lassen besluttede bestyrelsen, at man ikke ville fremme forslaget fra et 
medlem om differentieret forberedelsestid på musikkonservatorierne. Alle var enige om, at det 
samlet set ville ende i forringelser. 
 
I forhold til forslaget om forsøgsordninger med 4-dages uger pegede Signe Jensen på, at 
muligheden allerede foreligger. Bestyrelsen ønskede derfor ikke at fremme forslaget. Vi henviser i 
stedet til, at man tager lokale initiativer. 
 
Kristian Lassen var enig i forslaget fra Det Danske Filminstitut om, at der skal sættes mere fokus på 
kerneopgaven frem strategiplaner, kontrol og overvågning mm. Bestyrelsen besluttede at sende 
forslaget videre i processen. Måske skal forslaget også rejses politisk. 
 
Kristian Lassen fremførte ligesom på sidste bestyrelsesmøde, at musikkonservatorierne ønskede at 
få hævet deres stillingsstrukturtillæg, så det kommer på niveau med universiteterne. 
 
Bestyrelsen var stadig enig i, at musikkonservatoriernes krav skal rejses ved OK 2021. 
 

5. Nyt fra sektorbestyrelsen 
Øjvind Vilsholm oplyste indledningsvist, at referatet fra det seneste møde i sektorbestyrelsen 
endnu er godkendt og derfor ikke kunne sendes ud sammen med dagsordenen. 
 
Torsten Ørhøj fortalte fra de seneste møde, at DM Videns arbejdsmarkedsudvalg har kørt en 
succesfuld kampagne for de løstansatte på Facebook. 
 



Derudover handlede det meste af mødet om den fremtidige struktur for DM. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

6. Fremtiden for landsklubben 
Kristian Lassen hældte umiddelbart til at Musikkonservatorierne passede bedste ind i DM 
Universitet. Else Sommer ville tage dette med til HB-mødet. 
 
Torsten Ørhøj var enig i, at den landsdækkende klub for øvrige undervisningsinstitutioner skulle 
splittes op og sorteres håndholdt alt efter, hvor den enkelte institution passe bedst ind. Og ansatte 
på de enkelte institutioner skal også opdeles efter ansættelsesforhold, således at administrative 
medarbejdere på undervisningsinstitutioner overgår til DM Offentlig. 
 
Øvrige institutioner synes at være velanbragt, så der var ikke yderligere bemærkninger til HB’s 
notat. 
 

7. Medlemsseminaret 
Det var enighed om at konceptet for medlemsseminaret, hvor seminaret om fredagen kombineres 
med bestyrelsesmøde dagen efter, var brugbart. Der var derfor stemning for at gennemføre 
seminaret på et senere tidspunkt. Det bliver dog nok svært at finde en dato i efteråret, hvor mange 
andre udsatte arrangementer formodentlig skal gennemføres, så bestyrelsen bad sekretariatet om 
at komme med forslag til arrangementsdatoer i foråret 2021. 
 

8. Økonomi  
Landsklubbestyrelsen kom ud af 2019 med et stort underforbrug i forhold til det oprindelige 
budget. Sådan forventes det også at gå her i 2020, da vi pga. den aktuelle coronasituation ikke kan 
gennemføre seminaret. Og dagens bestyrelsesmøde bliver desuden meget billigere end de 
sædvanlige bestyrelsesmøder. 
 

9. Nyt fra klubberne under landsklubben 
Øjvind Vilsholm fortalte om udviklingen på højskoleområdet, hvor højskolernes landsdækkende 
klub havde skrevet et brev til Camille Gregersen om, at de ville melde sig ud af DM, fordi de ikke 
synes, at DM gør nok for højskolelærerne i forhold til sørge for overenskomstdækning og 
hvervning. 
    Camilla Gregersen havde indkaldt bestyrelsen til et møde, hvor det blev aftalt, at DM øger 
indsatsen på højskoleområdet. Der lægges også op til at bestyrelsens for højskolernes 
landsdækkende klub får en mere direkte adgang til DM’s hovedbestyrelse – i hvert fald uformelt. 
 
Et led i den øgede indsats for hvervning på højskolerne kan vil også bliver, at man undersøger 
muligheden for dobbeltorganisering. Kristian Lassen fandt dette særligt interessant, da han 
tidligere har undersøgt muligheden for dobbeltorganisering med Dansk Musikerforbund på 
musikkonservatorierne. 



    Kristian Lassen vil tage en uformel kontakt til Dansk Musikerforbund om dette, når lejligheden 
byder sig. 
 
Signe Jensen fortalte kort, at den landsdækkende klub for navigationsskolelærerne endnu ikke har 
fået konstitueret sig, efter at Helle Bak Poulsen har forladt bestyrelsen. En ny konstituering 
afventer pt. afslutningen på den aktuelle coronakrise. 
 

10. Mødeplan for resten af 2020 
Den aktuelle mødeplan fastholdes. Det betyder, at der pt. er to møder i kalenderen: 

a. Tirsdag d. 25. august i Århus 
b. Tirsdag d. 17. november i Odense 

 
Torsten Ørhøj påpegede, at der måske kan være behov for at ekstraordinært møde inden HB-
mødet d. 22. juni, hvor HB fastlægger den endelige struktur. 
     Bestyrelsen er åben overfor at afholde et ekstraordinært møde på Skype (eller Zoom), hvis der 
bliver behov for det. 
 

11. Meddelelser 
De udsendte referater blev taget til efterretning. 
 
Signe Jensen opfordrede til, at bestyrelsesreferaterne angiver, hvem der har været til stede. 
 

12. Punkter til næste møde 
Umiddelbart skal følgende i hvert fald på dagsordenen: 

• Fastlæggelse af dato for Medlemsseminaret 
• Status på ok 21 
• Status på den fremtidige struktur i DM 

 
13. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 
Øjvind Vilsholm 
27. marts 2020 


