Referat fra Folkeuniversitetsnævnets ordinære møde den 21. marts 2014
Mødet fandt sted på Det Danske Bibliotek i Flensborg fra kl. 11.00 – 15.00
Deltagere: Ingolf Christensen (fmd.), Noe Munck, Tem Frank Andersen, Alice Feddersen, Bente Kaspersen,
Peter Staugaard, Brita Mosdal, Anders Damm
Fraværende: Christian Hjorth-Andersen, Johs Nørregaard Frandsen, Inge Merete Kjeldgaard, Jørgen Elklit,
Marianne Horsdal
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Orientering om:
Klage fra FU-København til Kulturministeriet
Klage fra FU-København til Kulturministeren
Redegørelse om forløbet
Hæftelse ved en enheds betalingsstandsning/konkurs
Godkendelse af undervisning – afdelingernes forårsprogram 2014, komitéernes efterårsaktivitet
2013
5. Oversigt over komitéernes aktivitet
6. Folkeuniversitetets strategi
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at pkt. 3 blev behandlet før pkt. 2.
Anders Damm ønskede ført til referat, at dagsordenens pkt. 2 burde være et forhandlingspunkt i stedet for
et orienteringspunkt.

2.
-

Orientering om:
Klage fra FU-København til Kulturministeriet
Klage fra FU-København til Kulturministeren
Redegørelse om forløbet

Folkeuniversitetsnævnet drøftede dels de to breve fra FU-København af henholdsvis 17. og 20. februar, dels
redegørelsen fra formand og rektor af 5. marts om forløbet.
Beslutning: Nævnet bemyndiger formand og rektor til at mødes med FU-København efter modtagelsen af
enhedens årsregnskab for 2013 med henblik på at opnå en løsning af den fastlåste situation.

3. Hæftelse ved en enheds betalingsstandsning/konkurs
Formanden redegjorde for problemstillingen omkring ”solidarisk hæftelse” og begrebet ”selvejende
institution”.
Der fandt en drøftelse sted, og der var enighed om at sende et skriftligt spørgsmål til Kulturministeriet om
sagen.

4. Godkendelse af undervisning – afdelingernes forårsprogram 2014, komitéernes efterårsaktivitet
2013
Undervisningen blev godkendt.

5. Oversigt over komitéernes aktivitet
Rektor redegjorde for det udsendte bilagsmateriale med skemaer over de enkelte komitéer og enheders
aktivitet 2007-2013.

6. Folkeuniversitetets strategi
Punktet blev udsat til det næste møde.
Rektor udarbejder sammen med formanden, Noe Munck og Tem Frank Andersen et oplæg til mødet.

7. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

