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DM’s kongres 2016 
 

lørdag den 26. november og søndag den 27. november 2016 
 

på Langelinie Pavillonen 

  

PROGRAM 

 

Lørdag 26. november 

 

10.00 - 10.50 Indregistrering, kaffe og croissanter  

  

10.50 - 10.55 Velkomst og valg af dirigenter 

DM´s formand Camilla Gregersen byder velkommen og indstiller 
Jakob Brandt, vicedirektør i Akademikerne og Christel Andersen, 
forhandlingschef i DM som dirigenter for kongressen. 

 

 10.55 - 11.10 Vedtagelse af forretningsorden 

Forretningsordenen fastlægger kongresmødets rammer og indeholder 
regler for afstemninger, adgang til talerstolen osv.  

  

 11.10 - 11.25 Formandens beretning ved Camilla Gregersen, formand for DM  

 

11.25 - 11.35 Gæstetale ved Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne 

 

11.35 - 11.45  Fortællinger fra Magisterarbejdslivet I 

Tobias Bornakke Jørgensen, medstifter af Danmarks største 
kooperative analysebureau, Analyse og Tal.  

 

11.45 - 12.05  Gæstetale ved Mike Jennings, European Treasurer/Vice President of 
ETUCE and General Secretary of the Irish Federation of University 
Teachers 

 

12.05 - 13.00 Frokost 
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13.00 - 13.45 Drøftelse og vedtagelse af DM’s principprogram 

DM´s næstformand Hans Beksgaard uddyber hovedbestyrelsens 
forslag til nyt principprogram. Principprogrammet behandles og 
vedtages af kongressen. 

 

13.45 - 14.30 Drøftelse og vedtagelse af DM’s arbejdsprogram 2017-2019 

Formand Camilla Gregersen uddyber hovedbestyrelsens forslag til nyt 
arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet behandles og vedtages af 
kongressen. 

 

14.30 - 14.45 Gæstetale ved Lizette Risgaard, formand for LO  

 

14.45 - 15.30 Inspirationsdebat om DM’s arbejdsprogram 2017-2019 

De delegerede skal i de efterfølgende politiske værksteder udvikle 
idékataloger, der supplerer arbejdsprogrammet.  

For at give inspiration til og kvalificere arbejdet i værkstederne, 
indledes processen med en paneldebat. Panelet diskuterer og 
kommer med bud på, hvordan organisering på arbejdspladserne kan 
understøttes, og hvordan man kan skabe engagement blandt DM’s 
medlemmer.  

Paneldeltagerne er: Rune Baastrup, direktør i Deltager Danmark, Silas 
Harrebye, adjunkt på RUC og Esben Noël Hjort, udviklingschef i HK 
Service Hovedstaden.  

  Ordstyrer: Esben Geist, kommunikationschef i DM. 

  

15.30 - 15.50 Pause 

 

15.50 - 18.15 Politiske værksteder 

De politiske værksteder er delt op i fem temaer, som de delegerede 
har tilmeldt sig på forhånd. Temaerne svarer til de fem afsnit i 
arbejdsprogrammet. 

Værkstederne har til opgave at udvikle et bidrag til det treårige 
arbejdsprogram inden for værkstedets tema.  

Hvert værksted har en facilitator og en faglig tovholder fra DM’s 
hovedbestyrelse. Hvert værksted har desuden ambassadører, som har 
ansvaret for at præsentere værkstedets bidrag i plenum søndag. 

 Der indlægges korte pauser i arbejdet. 
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18.15 - 18.25 Fortællinger fra Magisterarbejdslivet II 

Anja Cetti Andersen, lektor, tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem 
på Københavns Universitet.  

 

18.25 - 18.35 Afslutning på dagen 

  Dirigenterne takker for første dag.  

 

18.35 - 19.00 Aftendrink og musikalsk indslag i barområdet 

   

19.00    Middag med efterfølgende bar og DJ  
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Søndag 27. november 

 

08.30 - 09.00 Kaffe og croissanter 

 

09.00 - 09.10 Fortællinger fra Magisterarbejdslivet III 

  Viktor Harder, forfatter og oplægsholder om ledighed. 

 

09.10 - 09.25 DM’s sekretariatet præsenterer tal om usikker beskæftigelse 

Christian Damholt, politisk konsulent og Martin Vesterbæk 
Mortensen, analysekonsulent i DM, fortæller om DM’s kortlægning af 
udfordringerne med usikker beskæftigelse.   

 

 09.25 - 09.55 Atypisk beskæftigelse ved Janne Gleerup og Birger Steen Nielsen 

Birger Steen Nielsen, professor emeritus og Janne Gleerup, lektor, 
RUC, fremlægger resultater og perspektiver fra deres 
forskningsprojekt om atypisk og usikker beskæftigelse.  

 

 09.55 - 10.35 Debat om atypisk beskæftigelse og fagbevægelsens rolle i 2016 

På baggrund af de to forgående oplæg er der plenumdebat om 
udfordringerne med atypisk og usikker beskæftigelse.  

  Ordstyrer: Jakob Elkjær, ansvarshavende redaktør på Magisterbladet. 

 

 10.35 - 10.55 Pause 

 

10.55 - 11.05 Fortællinger fra Magisterarbejdslivet IV 

Miriam Brems Knudsen, studerende i Æstetik & Kultur og debattør 
hos bl.a. Politiken. 

 

11.05 - 12.05 Præsentation af arbejdet i de politiske værksteder 

Ambassadørerne fra hvert værksted fremlægger værkstedets idéer og 
forslag for salen og hovedbestyrelsens tovholder.   

  

12.05 - 13.00 Frokost 
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13.00 - 13.10 Fortællinger fra Magisterarbejdslivet V 

Frank Asschenfeldt Birkebæk, historiker, forfatter og direktør af 
Roskilde Museum. 

  

13.10 - 13.40 Behandling af forslag til vedtægtsændringer 

  DM’s formand begrunder kort hovedbestyrelsens ændringsforslag til 
vedtægten. 

 

13.40 - 14.10 Stand-up-monolog ved Zaki Youssef  

  Uddrag fra forestillingen ’Jeg hører stemmer’ som er en personlig 
fortælling om at være splittet mellem to nationale tilhørsforhold i en 
verden, hvor en retorik om ‘dem’ og ‘os’ præger den offentlige debat. 
Stykket spiller for øjeblikket på Det Kongelige Teater. 

 

14.10 - 14.30  Pause 

 

14.30 - 15.00 DM’s økonomiske ramme for 2017-2019 og valg af revisorer 

DM’s adm. direktør Else Sommer fremlægger perspektiverne for DM’s 
økonomi i de kommende tre år, og kongressen stemmer herom. 

Kongressen stemmer om valg af revisorer, og det indstilles, at PwC 
vælges som ekstern revisor og at Mogens Brun Heefelt vælges som 
intern revisor for DM.   

  

15.00 - 16. 00 Behandling af forslag til resolutioner  

  Deadline for indlevering af resolutionsforslag til kongressens 
dirigenter er lørdag den 26. november kl. 18.30.  

 

16.00 - 16.15 Formanden siger tak og på gensyn 

Formanden runder af med at give sit bud på, hvordan kongressen 
kommer til at præge DM’s arbejde i de kommende tre år. 

 

 

 


