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LBFF-2016-6 

(Landsklubbestyrelsen for Forskning & Formidling, 6. møde i 2016) 

Onsdag den 17. august 2016, kl. 14 – ca. 18 

 

 

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent 

Laursen, Hugo Hvid Sørensen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber 

 

Ordstyrer Anders Johnsen 

 

Sekretariatet Øjvind Vilsholm 

 

Afbud Anneli Fuchs og Kathrine Monsrud Ekelund 

 

 

Dagsorden 

 

1 Godkendelse af dagsordenen 

 

Fast punkt på dagsordenen. Det kan foreslås, at der 

tilføjes nye punkter til dagsordenen, at rækkeføl-

gen ændres, eller at punkter udgår. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

 

 

2 Godkendelse af referat af LBFF-2016-5, den 11. 

juni 2016 

 

Bilag 2,1: Referatet af LBFF-2016-5, den 11. juni 

2016, vedheftes. 

Referatet blev godkendt uden bemærknin-

ger. 

 

 

 

 

 

3 Projekt overenskomstdækning af lokalmuseer 

 

Projektet er foreslået i LBFFs Arbejdsprogram 

2017. 

 

Til beslutning. 

 

Bilag 3,1: Fortegnelse af 5. august 2016 over 

lokalmuseer med overenskomst, tiltrædelsesover-

Erik Alstrup oplyste, at siden projektet blev i 

gangsat i 2013 er der tegnet to tilslutnings-

overenskomster på Museum Nordsjælland 

og Museum Vestsjælland. 

 

Erik Alstrup påpegede, at det er en ganske 

tidskrævende opgave at få tegnet tilslut-

ningsoverenskomster. I lyset heraf bad Erik 

Alstrup Bestyrelsen om at tage stilling til, 
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enskomst eller uden overenskomst samt med eller 

uden TR vedheftes. 

 

Bilag 3,2: Sekretariatsnotat af 19. august 2013 om 

det retlige betydning af museernes overgang fra 

tiltrædelsesoverenskomster til forpligtigelse i indi-

viduelle kontrakter vedheftes. 

om ”Projekt overenskomstdækning af 

lokalmuseer” skal indgå i arbejdsprogram-

met for 2017. 

 

Bestyrelsen var af den opfattelse, at overens-

komstdækning er en kerneopgave for en 

fagforening. 

 

Erik Alstrup konkluderede, at ”Projekt 

overenskomstdækning af lokalmuseer” 

indgår i Arbejdsprogram 2017 med Sekre-

tariatet som den opgaveudførende. 

 

 

  

4 Arbejdsprogram 2017 

 

Arbejdsprogram 2017 for LBFF blev drøftet under 

LBFF-2016-5, den 11. juni. 

 

Under mødet den 22. juni mellem et antal besty-

relsesformænd og Sekretariatet vedrørende DM 

Arbejdsprogram 2017 blev der drøftet nogle 

overvejelser i lyset af DMs Arbejdsprogram 2016 

og resultaterne af en medlemsundersøgelse i 2016. 

 

Overvejelserne er gengivet i bilag 4,2; til grund for 

drøftelserne lå en serie plancher, udarbejdet af Se-

kretariatet. Plancherne vedheftes som bilag 4,3. 

 

Universitetslærerlandsklubbens Bestyrelsen frem-

sendte pr. mail af 22. juni et foreløbigt forslag til 

Arbejdsprogram 2017. Forslaget vedlægges som 

bilag 4,4. 

 

Bestyrelsens bidrag skal indsendes til Sekretaria-

tet senest den 22. august og drøftes sammen med 

de øvrige bidrag første gang i Hovedbestyrelsens 

Forretningsudvalg den 25. august. Hovedbestyrel-

sen forholder sig til sagen første gang den 19. 

september; den endelige godkendelse finder sted i 

Hovedbestyrelsen den 14. november. 

 

I tidsrummet den 22. august – den 6. september 

behandles de forskellige forslag i dels de ovenfor 

Punktet blev disponeret således, at Besty-

relsen først drøftede de foreslåede tre 

punkter til sit eget Arbejdsprogram 2017 ud 

fra bilag 4,1a og 4,1b og derefter de tilken-

degivelser, der var kommet under mødet den 

22. juni som refereret i bilag 4,2., og som 

vedrørte DMs Arbejdsprogram 2017. 

 

Med hensyn til LBFFs projekter i Arbejds-

program 2017 var Bestyrelsen enig i, at de 

tre foreslåede projekter skulle indgå. 

 

 Overenskomstdækning på (lokal)-

museerne 

 TR-hvervning på (lokal)museerne 

 Seminar vedrørende arkæologers 

efter- og videreuddannelsesbehov og 

-aktiviteter 

 

Erik Alstrup foreslog desuden et projekt 

vedrørende de institutioner under Kulturmi-

nisteriet, der er omfattet af en stillingsstruk-

turaftale. Aftalen, der blev ajourført ved OK 

2015, gør det muligt at fastansætte forskere, 

således at de – såfremt der opslås en senior-

forskerstilling og efter en fagkyndig bedøm-

melse – kan fortsætte i en sådan stilling uden 

offentligt stillingsopslag. Det vides ikke, 

hvorledes denne bestemmelse forvaltes på 

de enkelte institutioner – og dén viden ville 
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nævnte politiske fora, dels i Sekretariatet (med 

henblik på finansieringsmulighederne i budget 

2017), således at den endelige frist for 

indsendelsen af bestyrelsernes arbejdsplaner til 

Sekretariatet er fastsat til den 7. september. 

(LBFF-2016-7 er berammet til torsdag den 15. 

september). 

 

Til beslutning. 

 

Bilag 4,1a: LBFFs forslag af 6. august 2016 til 

Arbejdsprogram 2017 vedheftes. 

 

Bilag 4,1b: LBFFs forslag af 14. august 2016 til 

Arbejdsprogram 2017 i summarisk form blev 

eftersendt. 

 

Bilag 4,2: Sekretariatsnotat [af 4. juli 2016] 

vedrørende mødet den 22. juni 2016 vedheftes. 

 

Bilag 4,3: Plancher udarbejdet af Sekretariatet med 

henblik på mødet den 22. juni vedheftes. 

 

Bilag 4,4: Universitetslærerlandsklubbestyrelsens 

foreløbige Arbejdsprogram 2017 af 3. marts 2016 

vedheftes. 

have politisk interesse. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter bilag 4.2, idet 

Erik Alstrup fremhævede, at de ganske 

mange overvejelser i bilaget måtte vurderes i 

lyset af, at DMs ressourcer var begrænsede, 

og at der derfor måtte prioriterres.. 

 

Erik Alstrup foreslog, at man under afsnittet 

”Fastholdelse” nedprioriterede de tre punkter 

- Fokus på nat.-/scientmedlemmer 

- Udvikling af medlemsprodukter 

- Bedre viden om, hvem som melder 

sig ud 

 

således at 

 

- Usikre/atypiske ansættelser 

 

prioriteres højest. 

 

Kell Sønnichsen var ikke enig i, at der ikke 

skulle fokuseres på nat.-/scient,-medlemmer. 

 

Lars Trap-Jensen så ikke nogen problemer i, 

at der blev gjort noget for at udvikle nye 

medlemsprodukter. 

 

Bestyrelsens flertal fandt, at DMs Arbejds-

program 2017 skal koncentrere sig om løn- 

og ansættelsesvilkår, i denne sammenhæng 

således om usikre/atypiske ansættelser. 

 

Under afsnittet ”Image og udbytte” enedes 

Bestyrelsen om at prioritere 

 

- Fokus på psykisk arbejdsmiljø 

 

frem for de i øvrigt anførte punkter. 

 

I forhold til afsnittet ”Organisering” var 

holdningen, at ”Understøtte TR’s arbejde” 
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og ”Gå i dialog med lederne på arbejdsplad-

serne var relevante, om end ikke i samme 

grad som de ovenfor nævnte punkter. 

 

Bestyrelsen fandt ikke, at de tre efterfølgen-

de gruppeforslag var indeholdt i de forudgå-

ende overvejelser, og at standpunkter, Besty-

relsen havde gjort gældende i den forbindel-

se, også var relevante her. Erik Alstrup be-

mærkede særskilt, at effekterne af tidligere 

profilkampagner ikke var blevet dokumente-

ret. 

 

 

 

 

 

5 Budget 2017 

 

Der er udarbejdet et forslag til budget 2017, 

således som det fremgår af bilag 5,1. 

 

Til beslutning. 

 

Bilag 5,1: Notat af 3. august 2016 vedrørende 

budget 2016, 1. prognose (maj 2016), regnskab pr. 

30. juni 2016 og budgetforslag 2017 vedheftes. 

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremsendte 

forslag til budget 2017. 

 

Bestyrelsen orienterede sig i tabel 2 og 

noterede sig, hvor mange kroner der var 

afsat til frikøb og lønrefusion i de fire 

landsklubber i DM VIDEN. 

 

 

 

 

 

6 Valg til DMs Kongres 

 

Det er overladt hver af de tre landsdækkende klub-

bestyrelser at gennemføre udpegningen af delege-

rede. 

 

Der redegøres for status. 

 

Til orientering. 

Erik Alstrup fortalte, at KULTUR & SAM-

FUND har fordelt 6 pladser til Bestyrelsen, 

og at 5 af disse pladser er besat. De resteren-

de 5 fordeles blandt medlemmerne – tre har 

indtil videre meldt sig. 

 

Anders Johnsen fortalte, at der i SUND 

indtil videre kun har meldt sig én delegeret. 

 

TEK-NAT har endnu ikke valgt derns ene 

delegerede. 
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7 Sekretariatets information af Landsklubbesty-

relsen vedrørende sager på DM FORSKNING 

& FORMIDLING medlemsområde af betyd-

ning for Bestyrelsens interessevaretagelse 

 

Der henvises til bilag 7,1. 

 

Til beslutning. 

 

Bilag 7,1: Notat af 7. august 2016 om Sekretaria-

tets information af Landsklubbestyrelsen vedhef-

tes. 

Bestyrelsen tilsluttede sig notatet med den 

tilføjelse, at de ønskede oplysninger skal 

tilgå både formanden for landsklubbestyrel-

sen og den ansvarlige AC-sekretær. 

 

Beslutningen meddeleles stabschefen. 

 

 

  

8a Markedsføring af DM NATUR & KULTUR 

 

Der er for de to første numre af DM NATUR & 

KULTUR blevet foretaget en trafiktælling for 

perioden 1. marts – 12. juni. Resultatet vedheftes 

som bilag 8a.1. 

 

Til undersøgelsen af antallet af unikke besøg på 

websiden knytter sig følgende mail af 14. juni: 

 

 

”Kære Erik. 

 

Jeg kan forstå, at du har bedt Birgit om besøgstal 

for DMO’s sektorblad. Jeg vil bede dig respektere 

arbejdsgangene i sekretariatet, der går du på, at din 

primære kontakt til sekretariatet er Øjvind. Du er 

selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig, 

hvis det udelukkende drejer sig om 

kommunikation. Det er mit job at prioritere Birgits 

tid, og derfor er opgaverne nødt til at gå igennem 

mig (Birgit er i øvrigt lige nu i gang med en meget 

omfattende opgave med at opbygge det ny dm.dk). 

I det konkrete tilfælde vil jeg mene, at det falder 

uden for dit område, hvad DMO’s besøgstal er. 

 

Venlig hilsen 

 

Esben Geist 

Presse- og kommunikationschef” 

Erik Alstrup bemærkede til indledning, at 

han i foråret havde haft kontakt med DMOs 

formand og næstformand vedrørende udsen-

delsen af DM NATUR & KULTUR. I for-

bindelse hermed havde han spurgt, om der 

på et senere tidspunkt var interesse for et 

samarbejde desangående; reaktionen herpå 

havde været positiv. Det var således hensig-

ten, at de nedenfor nævnte forslag – hvis de 

blev tiltrådt af Bestyrelsen – ville blive 

drøftet med de to repræsentanter for DMO. 

 

Der var tilslutning til Lars Trap-Jensens 

forslag til markedsføring via Facebook. Det 

overlades til Kommunikationsudvalget at 

implementere beslutningen. 

 

Erik Alstrup foreslog desuden, at medlem-

merne ved hjælp af en mail gøres opmærk-

som på, at DM NATUR & KULTUR findes. 

Med henvisning til bilag 8a,2 bemærkede 

han endvidere, og udsendelsen af magasinet 

kunne tilrettelægges anderledes, end tilfæl-

det var i dag: I stedet for fire udsendelser 

kunne der med kortere tidsintervaller udsen-

des et par artikler. Det kunne muligvis øge 

interessen. Bestyrelsen fandt forslaget 

relevant og besluttede, at Kommunikations-

udvalget går videre med forslaget. Også 

indekseringen i Google blev henlagt til 
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Der henvises i øvrigt til bilagene. 

 

Til beslutning. 

 

Bilag 8a,1: Trafiktal. DM NATUR & KULTUR. 

Perioden 01.03-12.06.2016. 13.06.2016 vedheftes. 

 

Bilag 8a,2: Notat af 21. april 2015, Datagraf. 

Forslag til større online synlighed af DM NATUR 

& KULTUR og DM OFFENTLIG vedheftes. 

 

Bilag 8a,3: Notat af 8. august 2016, Lars Trap 

Jensen: Markedsføring af DM NATUR & KUL-

TUR vedheftes. 

Kommunikationsudvalget. 

 

Hugo Sørensen anførte, at det bør gøres 

lettere for TRerne at videreformidle artikler 

fra bladet. 

 

Herudover besluttede Bestyrelsen 

 

 at anmode Esben Geist om at 

redegøre for, hvad han gør for 

markedsføringen af DM NATUR & 

KULTUR, 

 

 at henvende sig til DMs direktør 

Else Sommer for at få hende til at 

tage stilling til rimeligheden i, at 

SBFF ikke kan få oplysninger om 

trafikken på DM OFFENTLIG, der 

som DM NATUR & KULTUR ud-

gives elektronisk og derfor er rele-

vant som sammenligningsgrundlag. 

 

 

 

 

 

8b Offentliggørelsen af referater fra de landsdæk-

kende klub-bestyrelsesmøder (DM KULTUR & 

SAMFUND) 

 

Ved fremsendelsen den 29. februar af referatet af 

DM KULTUR & SAMFUNDs møde den 19. 

november 2015 til Sekretariatet med henblik på 

offentliggørelse på DM FORSKNING & FOR-

MIDLINGs hjemmeside skrev Esben Geist følgen-

de mail af 3. marts: 

 

 

”Kære Erik. 

 

 

Til din orientering har jeg tilladt mig at give Birgit 

kontraordre i forhold til pkt. 2 i din mail. Jeg har 

talt med Kristina om det, og vi kan ikke servicere 

de klubber som ligger under landsklubniveau, 

herunder DM kultur og samfund, fra sekretariatets 

side. Derfor må vi desværre sige nej til at have 

Bestyrelsen var ikke enig i Esben Geists 

vurdering. 

 

Kell Sønnichsen, Hugo Sørensen og Anders 

Johnsen fandt det uhensigtsmæssigt at 

ulejlige TRerne på deres mailadresser. 

 

Bestyrelsen besluttede at henvende sig til 

direktør Else Sommer med ønsket om, at der 

oprettes en hjemmeside, hvor forretningsor-

denen for DM KULTUR & SAMFUND og 

referaterne af dets møder er tilgængelige. 

 

Erik Alstrup oplyste, at oprettelsen af 

hjemmesiden ikke nødvendigvis ville have 

præcedensskabende virkning, idet der ham 

bekendt kun findes et par klubber under 

Landsklubben for Universitetslærere, der 

som DM KULTUR & SAMFUND er 

landsdækkende. 
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referater og forretningsorden for DM kultur og 

samfund på dm.dk. Jeg vil foreslå, at I sender 

materialet ud med mail. Håber på din forståelse.  

 

 

Du har formentlig fået det at vide, men for en god 

ordens skyld, vil jeg også lige skrive til dig, at 

beslutningen om, at vi ikke lægger fotos af lands-

klubber og sektioners bestyrelser på dm.dk er 

blevet omstødt og altså ikke gælder længere. Der 

skal dog stadig bruges samme fotograf til evt. fotos 

af bestyrelsesmedlemmer. Du kan aftale fotografe-

ring med Birgit.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Esben Geist 

Presse- og kommunikationschef” 

 

Referatet af det efterfølgende møde i BKS den 1. 

juni 2016 blev udsendt elektronisk til TR og TRS 

inden for det relevante medlemsområde. Referatet 

var vedheftet en kortfattet følgeskrivelse, 

 

Til beslutning. 

 

 

  

8c Arkæologundersøgelsen 

 

Der orienteres om status. 

 

Til drøftelse. 

 

Bilag 8,1: Mailkorrespondancen mellem DM og 

FaF i perioden den 11. maj til og med den 15. juni 

2016 vedheftes til orientering. 

Erik Alstrup fortalte, at han nu havde 

modtaget svar fra 10 museer ud af de i alt 

34. Svarprocenten lå indtil videre på 70, 

hvad der var seks procentpoint højere end 

den samlede svarprocent for undersøgelsen 

af arkæologernes ansættelses- og arbejds-

forhold i 2013. 

 

Erik Alstrup har endnu ikke rykket for svar; 

det sker i slutningen af august. 

  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterret-

ning.. 
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9 Typiske og principielle sager på LBFFs område 

– og sekretariatsbetjeningen i forbindelse her-

med 
 

Punktet omfatter følgende elementer: 

 

- Henvendelser fra enkeltmedlemmer, fortrinsvis 

angående barsel, forsknings- og projektansøg-

ninger, tidsbegrænsede ansættelser, løn-

tilskudsordningen, løn og psykisk arbejdsmiljø 

 

- Henvendelser fra tillidsrepræsentanter, hoved-

sageligt angående spørgsmål om aftaler som 

f.eks. principper for den lokale løndannelse 

eller seniorordninger, der indgås mellem 

tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren, 

spørgsmål om afskedigelsessager, spørgsmål 

om psykisk arbejdsmiljø og spørgsmål relateret 

til ansættelsen i stillingsstrukturaftalernes 

kategorier 

 

- Tillægssager på det regionale, det kommunale, 

det foreningsejede og det selvejende 

museumsområde og på lokalarkivområdet 

 

Punktet er ikke alene tænkt som relevant for 

Sekretariatet, men kan også give anledning til 

bemærkninger fra medlemmerne af Landsklub-

bestyrelsen. 

 

Især er det væsentligt, at medlemmerne fortæller 

om forhold, som Bestyrelsen bør engagere sig i, 

eller som bør tages på i det digitale magasin DM 

NATUR & KULTUR. 

 

Til drøftelse. 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

 

10 DM NATUR & KULTUR 

 

DM Natur & Kultur udkommer i 2016 med fire 

numre således: 

Erik Alstrup oplyste, at temaet for nr. 3 er 

begrebet ”ansvar” i en fagforeningsmæssig 

kontekst. 
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Nr. 1, mandag den 7. marts 

 

Nr. 2, mandag den 2. maj 

 

Nr. 3, mandag den 26. september 

 

Nr. 4, mandag den 21. november 

 

 

Til orientering. 

 

Forslag til efterfølgende temaer er velkomne. 

 

Bilag 10,1: Referatudkast af KUs møde den 25. 

juli 2016 vedheftes. 

 

 

  

11 DM VIDENS møde den 4. maj 2016 
 

Bilag 11,1: Referatudkast af DM VIDEN-2016-3, 

den 4. maj 2016, vedheftes. 

 

Bilag 11,2: Bemærkninger af den 2. maj 2016 fra 

Erik Alstrup til dagsordenen for DM VIDEN-

2016-3 vedheftes. 

 

Bilag 11,3:  Dagsordenen for DM VIDEN-2016-4, 

den 23. august blev omdelt. 

Der var ingen bemærkninger til dagsorden 

for mødet den 23. august (bilag 11,3) ud 

over, hvad der allerede var behandlet oven-

for. 

 

I forbindelse med sine bemærkninger til 

dagsordenen for DM viden-2016-3 (bilag 

11,2) fandt Erik Alstrup det meget utilfreds-

stillende, at hans forslag om et tilføje endnu 

et element til overvejelserne over kriterier 

for dimensioneringen af universitetsuddan-

nelserne efter referatet (bilag 11,1) ikke var 

blevet inddraget i drøftelserne). 

 

 

 

 

 

12 Punkter til dagsordenen for LBFF-2016-7, tors-

dag den 15. september 
 Arbejdsprogram 2017 

 Budget 2017 

 Sekretariatets information af Lands-

klubbestyrelsen 

 Markedsføring af DM NATUR & 

KULTUR 

 Hjemmesiden for DM KULTUR & 

SAMFUND 

 Delegerede til kongressen 

 Arkæologiundersøgelsen 
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13 Meddelelser 

 

a) De landsdækkende klubbestyrelser 

 

b) Andre meddelelser 

 

 

a) Ingen meddelelser. 

 

b) Hanne Veber fortalte, at Alternativet og 

Basisindkomstgruppen d. 22.-23. september 

afholder konference om ”basisindkomst” 

(borgerløn), som måske kunne være interes-

sant for DM-medlemmer. Basisindkomst har 

flere gange været nævnt som et værn mod 

prækære ansættelser. 

 

 

 

 

 

14 Eventuelt Ingen bemærkninger. 

 

 

 

Erik Alstrup Øjvind Vilsholm 

 18. august 2016 


