
 

 

 
22. februar 2018 

 
REFERAT AF 

Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelsesmøde 
torsdag 22. februar 2018 

Kl. 16:00 – 18:30 
 

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 
 

 
Deltagere 
Birger Sørensen, Helle Bak Poulsen, Anders Ørsager Hansen og Signe Jensen 
 
Afbud 
Sigrid Lauenborg Dahl, Kristian Rødbroe Lassen, Elvira C. Sørensen og Christina Bergman Sommer 
 
Fra sekretariatet 
Øjvind Vilsholm 
 
Mødeleder: Helle Bak Poulsen 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 

Det blev besluttet at slette pkt. 3 ” Status over de landsdækkende klubber under landsklubben 
særligt med henblik på repræsentanter fra officersskolerne”, da punktet er dækket ind af punkt 7. 
 
Øjvind Vilsholm foreslog tilføjet et nyt pkt. 5. ”Regnskab for 2017”. 
 

 

2 Godkendelse af referat af landsklubbestyrelsens møde den 28. november 2017 
 
Bilag 2.1: Referat af møde i LKFOVU den 28. november 2017 
 
Birger Sørensen udtrykte tilfredshed med referatet. 
 
Referatet blev godkendt. 
 

 

3 Nyt fra DM Videns Arbejdsmarkedsudvalg 
 
Bilag 4.1: Kampagne: ”Har du hilst på din løstansatte kollega i dag?” 
 
Bestyrelsen noterede sig kampagnen. Bestyrelsen anbefalede, at kampagnen blev lidt klarere på, 
hvad der skulle ske – f.eks. ved præcist at angive, hvad den fastansatte konkret skal foretage sig. 
 

 

4 Opsamling på DMs forskningspolitik samt regeringens forskningsudspil ”Danmark – klar til 
fremtiden” 
 

 



 

 

Bilag 5.1: ”Danmark – klar til fremtiden” 
 
Birger Sørensen fortalte, at der havde været afholdt et enkelt møde siden sidste møde. Der havde 
ikke været stemning for at implementere de input, som bestyrelsen havde besluttet på sidste møde. 
 
Bestyrelsen besluttede derfor, at følgende i stedet skulle være grundlaget for forskningspolitikken 
på landsklubbens område: 
 
”Landsklubben for Forskning og Videregående uddannelse er så bred en klub, at beskrivelsen af 
forskningen nødvendigvis må blive generel og overordnet. 
 

• Forskningen i institutionerne er tæt knyttet til praksis. 
• Det er afgørende, at forskningen inden for landsklubbens område fortsat udvikles, da der 

foregår en unik forskningsformidling inden for landsklubbens arbejdsfelter. 
• Forskningen producerer såvel kontekstnær som anvendelsesorienteret viden, der kan føres 

tilbage til feltet med henblik på udvikling. 
• Forskningen inden for landskubbens område skal medvirke til at styrke den praksisnære 

innovation og vil hermed gavne den samfundsmæssige effekt. 
• Undervisere, der indgår i forskningsarbejde, skal sikres de nødvendige ressourcer (økonomi 

og tid) til at udføre og færdiggøre deres forskning. 
• Underviserne skal sikres tid til implementering og videreformidling af de 

forskningsresultater, de opnår. 
• Ved at sikre tid til implementering af forskning inden for landsklubbens område, vil 

grundlaget for udvikling af fremtidens højt kvalificerede medarbejdere blive sikret.” 
 
Bestyrelsen besluttede at sende ovenstående i høring blandt alle bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter med frist for tilbagemelding til Anders Ørsager senest mandag d. 26. februar kl. 12. 
 
Anders samler trådene og sender det endelige resultat til Birger Sørensen – evt. efter en ekstra 
skriftlig høring i bestyrelsen. 
 

5 Regnskab 2017 
 
Øjvind Vilsholm omdelte regnskabet for 2017. Øjvind gennemgik regnskabet og pegede på, at 
sektoren kun havde brugt 130.637 kr. ud af det samlede budget på 254.000 kr. 
 
I forhold til prognose 2 er der dog kun en mindre afvigelse på 23.173 kr. Afvigelsen skyldes 
hovedsagligt, at sektion 45’ medlemsseminar angiveligt kun har kostet 311 kr. mod et forventet 
forbrug på 25.000 kr. ifølge prognosen. Det posterede svarer dog ikke til virkeligheden. Øjvind 
Vilsholm gør økonomiafdelingen opmærksom på, at regningen fra Bernstorff Slot må være 
fejlkonteret. 
 

 

6 Revision af mødeplan 2018 
Husk at tage jeres kalendere med! 
 
Bestyrelsen reviderede mødeplanen og landede på følgende datoer 

• Torsdag d. 31. maj 
• Mandag d. 17. september 

 



 

 

• Mandag d. 26. november 
 
Birger Sørensen giver besked videre til Monica Jørgensen. 
 

7 Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer v/Helle Bak Poulsen 
 
Helle havde været i kontakt med nogle af de tillidsvalgte på Forsvarsakademiet, men der var endnu 
ikke kommet nogen positiv respons.  
 
Helle gør et nyt forsøg. 
 

 

8 Nyt fra klubberne under landsklubben 
 
Anders Ørsager fortalte, at der i slutningen af 2017 udkom en rapport om fremtiden for de 
kunstneriske uddannelser. Alle er enige om, at der skal gøres noget – f.eks. sammenlægning af 
institutioner - men der kan pt. ikke opnås enighed om, hvad der skal gøres. 
     Der arbejdes på at holde et møde i konservatorieklubben i nær fremtid. Anders tager kontakt til 
Kristian Rødbroe Lassen. 
 
Birger Sørensen fortalte, at næste møde i klub 45 finder sted fredag d. 16. marts. En stor udfordring 
på området er, at undervisningen sendes i udbud, hvor kvalitet vejer 30 % og pris vejer 70 %. Dertil 
kommer, at regeringens forslag til skattelettelser indebærer, at der indføres et gebyr på 2.000 kr. pr. 
modul, hvilket betyder, at et uddannelsesforløb vil koste 12.000 kr. Det vil formodentlig påvirke 
søgningen til sprogskolerne negativt med deraf følgende skolelukninger. 
 
Helle Bak Poulsen fortalte, at den landsdækkende klub for navigationsskolerne holdt møde d. 19. 
december, hvor Poul Vibsig trådte tilbage og Signe Jensen var blevet valgt til bestyrelsen for den 
landsdækkende klub. Signe Jensen blev valgt til næstformand, mens Helle Bak Poulsen lod sig vælge 
til formand. 
    Navigationsskolerne har været under pres rent økonomisk i 2017, hvilket har ført til en del 
personalereduktion. 
 
Bestyrelsen bad om, at referaterne fra møderne i de landsdækkende klubber igen sendes ud til 
landsklubbestyrelsen som bilag til dagsordenen til bestyrelsesmøderne. 
 

 

9 Punkter til næste møde 
 

• Status over de landsdækkende klubber (antal medlemmer) 
• Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer v/ Helle Bak Poulsen 
• Nyt fra DM Videns arbejdsmarkedsudvalg 
• Status på DM’s forskningspolitik 
• Status på OK 18 
• Valg af repræsentanter til sektorbestyrelsen 
• Økonomi: Status på landsklubbens forbrug i 2018 
• Planlægning af aktiviteter i 2018 
• Nyt fra klubberne under landsklubben 

- Herunder referater fra de møder, der er blevet afholdt siden d. 29. november 2017 
 

 



 

 

10 Eventuelt 
 
Intet at bemærke. 
 

 

 
Mødet sluttede kl. 18.35 
 
Øjvind Vilsholm, 22. februar 2018 
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