Referat fra Folkeuniversitetsnævnets møde den 27. maj 2013
Mødet fandt sted hos FU-Aalborg, Badehusvej 20 fra kl. 11.00 – 16.00
Deltagere: Ingolf Christensen (fmd), Tem Frank Andersen, Noe Munck, Bente Kaspersen, Peter Staugaard,
Brita Mosdal, Anders Damm
Fraværende: Alice Feddersen, Marianne Horsdal, Jørgen Elklit, Christian Hjorth-Andersen, Johs. Nørregaard
Frandsen, Inge Merete Kjeldgaard
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af enhedernes årsregnskaber 2013
Godkendelse af Folkeuniversitetets landsregnskab 2013
Notat fra den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende Folkeuniversitetets rejseomkostninger
Drøftelse af den aktuelle situation i relation til FU-Københavns henvendelser til Kulturministeriet
og Folkeuniversitetsnævnet
Nævnets sagsbehandlingsprocedurer
Regler for fordeling af statstilskud
Regler om solidarisk hæftelse
Folkeuniversitetets strategi
Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Formanden redegjorde for, at Christian Hjorth-Andersen den 26. maj med øjeblikkelig virkning havde
trukket sig som medlem af Folkeuniversitetsnævnet.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af enhedernes årsregnskaber 2013
Folkeuniversitetsnævnet gennemgik de foreliggende regnskaber fra enhederne og drøftede de enkelte
enheders regnskaber og årsresultater.
Folkeuniversitetsnævnet fandt det problematisk, at ikke alle komitéer opgiver deres deltagertal til
arrangementerne. Det var ligeledes et problem, at det ikke er alle komitéer, som afleverer regnskaber.
Folkeuniversitetsnævnet ønsker fremover, at de enkelte enheder i deres regnskaber tydeligt markerer
deres eventualforpligtelser. Med disse bemærkninger godkendte Folkeuniversitetsnævnet regnskaberne.
3. Godkendelse af Folkeuniversitetets landsregnskab 2013
Rektor redegjorde for landsregnskabet 2013.
Den gældende fordelingsmodel for det statslige drifts- og administrationstilskud skal fremover medtages i
årsberetningen. Ligeledes skal der være en oversigt over enhedernes deltagertal.
Folkeuniversitetsnævnet godkendte landsregnskabet 2013.

4. Notat fra den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende Folkeuniversitetets rejseomkostninger
Formanden redegjorde for notatet fra arbejdsgruppen. Folkeuniversitetsnævnet drøftede derefter notatet
og vedtog, at den tidligere aftalte 3 års periode for de gældende retningslinjer fastholdes. Der skal således
først i 2015 tages fat på en eventuel revision af rejsereglerne.
5. Drøftelse af den aktuelle situation i relation til FU-Københavns henvendelser til Kulturministeriet
og Folkeuniversitetsnævnet
Folkeuniversitetsnævnet drøftede situationen og henvendelserne fra FU-København. På den baggrund
vedtog man følgende udtalelse:
Folkeuniversitetsnævnet skal udtale sin skarpeste misbilligelse af det indhold og den sprogbrug, der er
blevet anvendt af FU-København i breve, klager m.v. sendt til Kulturministeriet, Kulturministeren,
Folketinget, Folkeuniversitetsnævnet osv., herunder beskyldninger mod nævnets medlemmer for misbrug
af offentlige midler.
Anders Damm forlod mødet efter behandlingen af dette punkt.

Udtalelse vedrørende dagsordenens punkt 6, 7 og 8:
De tilstedeværende medlemmer udtaler følgende i forhold til punkterne 6, 7 og 8:
Nævnet er overordnet fuldt ud tilfreds med det arbejde, som rektor for Folkeuniversitetet leverer i forhold
til de opgaver, som Nævnet skal arbejde med.
Nævnet er ligeledes meget tilfreds med den service, Nævnssekretariatet leverer. Der er tale om et
professionelt afbalanceret arbejde, hvor skriftlighed også altid leveres i det omfang, Nævnet ønsker det.
Nævnet oplever med tilfredshed en tæt dialog mellem Kulturministeriet og Kulturstyrelsen på den ene side
og Folkeuniversitetsrektor og ledelsen for Nævnet på den anden side. Nævnet føler sig vel informeret om
dette samarbejde, og Nævnet ser frem til, at Kulturministeriet/Kulturstyrelsen afslutter behandlingen af
endnu ubesvarede spørgsmål.
Nævnet er en dynamisk enhed, der til enhver tid kan forholde sig til og eventuelt ændre sin
sagsbehandlingsprocedure i forhold til en aktuel sag.
6. Nævnets sagsbehandlingsprocedurer
På den baggrund ønsker Nævnet ikke aktuelt at gå ind i en diskussion af Nævnets
sagsbehandlingsprocedurer.
7. Regler for fordeling af statstilskud
På denne baggrund ønsker Nævnet ikke aktuelt at gå ind i en drøftelse af fordeling af statstilskud.

8. Regler om solidarisk hæftelse
På denne baggrund ønsker Nævnet ikke aktuelt at gå ind i yderligere drøftelser af spørgsmål om solidarisk
hæftelse.
9. Folkeuniversitetets strategi
Drøftelsen udsattes til det næste møde
10. Eventuelt
Der uddeltes program for Folkeuniversitetets deltagelse i Folkemødet på Bornholm den 12.-15. juni.
Næste møde finder sted i Esbjerg onsdag den 24. september. Årets 4. og sidste ordinære møde finder sted i
Odense den 28. november.+

