
 

 

 

 

Referat af DM Viden bestyrelsesmøde 
fredag 8. september 2017, kl. 10:30 i DM 

Deltagere 

Hans Beksgaard, Olav Wedege Bertelsen, Birger Sørensen, Anders Holten Johnsen, Erik S. Christensen, 
Thomas Vils Pedersen (til kl. 12.30) og Janne Gleerup. 

Afbud 

Elvira Craciun Sørensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Tommy Dalegaard Madsen og Gitte Kristensen. 
Fra sekretariatet 
Jens Vraa-Jensen og Julie Malling Laursen under punkt 5. 
 

1 Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2 Godkendelse af referat af mødet den 18. maj 2017 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

3 Aktivitetsplan og budget for sektoren og de fire landsklubber 
Hans Beksgaard gennemgik det udsendte udkast til aktivitets- og arbejdsplan DM Viden 2018. 

Janne Gleerup spurgte til processen og undrede sig over, at der var sorteret og redigeret så kraftigt 
i bidraget fra Arbejdsmarkedsudvalget. 

Hans Beksgaard svarede, at bidraget fra Arbejdsmarkedsudvalget havde været alt for omfattende, 
og at det desuden er bestyrelsen, som er den udførende og ikke et udvalg, der er nedsat af 
bestyrelsen. Aktiviteter, som foreslås af Arbejdsmarkedsudvalget, gennemføres efter koordinering 
og beslutning i bestyrelsen og ikke alene af udvalget. 

Olav Bertelsen tilføjede, at det skal fremgå tydeligt af teksten, at udvalget er under sektoren. 
Udvalgets input er meget velkomne til diskussion af sektorens fremtidige aktiviteter. 

Janne Gleerup gjorde opmærksom på, at der var tale om en gruppe engagerede medlemmer, som 
gerne ville gøre en indsats for at få sat spot på DM’s politik for løstansatte. Hun var enig i, at 
demokratiet skulle respekteres og aktiviteter skulle koordineres og besluttes i bestyrelsen. 
Arbejdsmarkedsudvalgets forslag var i forlængelse af HB’s beslutning om øget synlighed. 

Hans Beksgaard var enig i, at øget aktivitet på arbejdsmarkedsområdet var positivt og der var afsat 

 



 

midler på sektorens budgetforslag til at understøtte dette. 

Erik Christensen tilsluttede sig dette, men aktiviteter skal forankres i sektorbestyrelsen. 

Thomas Vils Pedersen spurgte, om alle sektorer overholdt HB’s budgetforudsætninger og om der 
var et særligt pres på DM-Viden. 

Hans Beksgaard mente, at der var udsigt til, at de samlede budgetudmeldinger ville holde. Han 
tilføjede, at alle forslag til sektoraktiviteter ville blive taget op på næste møde i sektorbestyrelsen. 

Janne Gleerup sagde, at Arbejdsmarkedsudvalgets ønsker og forslag havde været fremsendt i god 
nok tid til at kunne have været udsendt som bilag til mødet. Der er tale om forslag, som kan spille 
ind i alle ønskerne om øgede medlemsaktiviteter. Og de er foreslået af medlemmer, der har føling 
med og stor indsigt på området og har udarbejdet forslagene på baggrund af analyser og 
undersøgelser på arbejdspladserne. 

Efter en diskussion om budgetforslagene for landsklubberne og sektoren konkluderede Hans 
Beksgaard, at der var tilslutning til de udarbejdede forslag, men at der i fremtiden skal være større 
gennemskuelighed i budgetlægningen mellem sektor- og landsklubniveauerne. Han takkede for 
alle input og konstaterede, at der herfra var en forpligtelse til at få udført de foreslåede aktiviteter. 

4 Internationalisering 
Jens Vraa-Jensen informerede om de aktuelle aktiviteter. Det handler overordnet om 
arbejdsforhold for ansatte inden for videregående uddannelser for forskning – både på europæisk 
og globalt plan. Der er særlig vægt på studentercentreret læring i Bologna-processen, og indspillet 
fra EI/ETUCE har været, at en ordentlig implementering af principperne kræver respekt for 
undervisernes professionelle vurdering af de studerendes baggrund og forventninger og dermed 
også en frihed til at tilrettelægge undervisningen og pensum herefter. 

Forskning og sammenhæng med undervisningen er spørgsmål om både kvalitet og relevans og der 
arbejdes konstant på at fastholde at uddannelse og forskning er offentlige forpligtelser – også 
hvad angår finansiering. 

I forlængelse af spørgsmålet om uddannelseskvalitet foreslog Janne Gleerup, at der skulle tages et 
DM-initiativ i forhold til det helt urimeligt tendentiøse spørgeskema, der var sendt ud af Epinion 
for Udvalget om bedre UniversitetsUddannelser (UUU). 

Der var enighed om, at Janne Gleerup og Olav Bertelsen overvejer forslag til en mulig DM-reaktion 
og forbereder mulige indlæg, når resultaterne af undersøgelsen foreligger. 

 

5 Organisering 
Julie Malling Laursen gjorde indledningsvist rede for status i arbejdet med organisering. Janne 
Gleerup spurgte, hvordan man arbejdede med balancen mellem den traditionelle TR-struktur og 
en mere aktivitetsbaseret involvering af medlemmerne. 

Hans Beksgaard spurgte supplerende om, hvordan TR’s rolle var tænkt ind i organisering, idet DM-
Viden generelt er karakteriseret ved en stor grad af TR-dækning. 

Julie Malling Laursen oplyste, at dette var hovedtema  på den årlige TR-dag i DM. 

 



 

Hans Beksgaard bemærkede, at der er mange TR’er, som ikke har mulighed for at deltage i TR-
dagen, og som også må inddrages i arbejdet. 

Erik Christensen sagde, at TR er valgt af kollegerne og har formelle roller i forhold til forhandlinger 
med ledelsen. Det må bringes til at spille sammen med en øget organisering blandt medlemmerne. 
Hvis TR’en ikke lever op til medlemmernes forventninger, må de forventes at vælge en anden. 

Julie Malling Laursen tilsluttede sig, at den potentielle konflikt vil være vigtig at få løst, men at 
mange TR’er også manglede muligheder for at få øget aktiviteten blandt medlemmerne. 
Grundtanken i organisering er de problemer, som medlemmerne er optaget af. 

Der var enighed om, at det var et vigtigt perspektiv også at give TR’erne instrumenter i forhold til 
at aktivere medlemmerne og dermed også øge TR’ens legitimitet i forhandlinger med ledelsen. 

6 Nyt fra hovedbestyrelsen og forretningsudvalget 
Hans Beksgaard informerede om, at de 3 vigtigste punkter på det kommende HB-møde ville være 
budgettet for 2018, mulig kontingentnedsættelse og DM’s fremtidige profil. 

Der var enighed om, at konsekvenserne af en nedsættelse af kontingentet skal overvejes grundigt 
og der skal lægges en analyse af, hvad der ikke skal laves i fremtiden til grund. Der er f.eks. risiko 
for, at det vil medføre en centralisering af beslutningsstrukturerne i DM. 

Der var desuden enighed om, at det er vigtigt at alle medlemsgrupper kan se sig selv i DM’s profil. 

 

7 Nyt fra landsklubberne 
Ingen bemærkninger 
 

 

8 Meddelelser 
Hans Beksgaard slog på baggrund af den tidligere diskussion fast, at sektorbestyrelsen refererer til 
HB og at underudvalg under bestyrelsen referer til denne. Det vil være en fordel, hvis referater af 
udvalgsmøder distribueres så snart de foreligger, da Arbejdsmarkedsudvalget er en integreret del 
af sektorens samlede arbejde. 

 

9 Næste møde 

• Camilla Gregersen og Else Sommer deltager 
• Forskningspolitik 
• Mødekalender 2018 
• Aktivitetsforslag fra Arbejdsmarkedsudvalget 

 

10 Eventuelt 

Ingen bemærkninger  

Mødet sluttede 14.55 

 

Jens Vraa-Jensen 
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