
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  i	  Religionslærerforeningen	  	  
	  

Sted:	  Kongeværelset	  på	  Århus	  Teater.	  Teatergaden	  8000	  Aarhus	  C	  
Tid	  og	  dato:	  7.	  september	  2015	  kl.	  10.00.	  	  
	  
Dagsorden	  med	  referat	  

Tilstede:	  Peter	  Jensen,	  Kirsten	  Falkesgaard	  Slot,	  Signe	  Elise	  Bro,	  Birgit	  Andersen,	  Gunnar	  Lundsgaard,	  Stine	  
Svalgaard	  Larsen	  og	  Sine	  Camilla	  Jensen	  

1. Referent:	  Sine	  C.	  Jensen	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  Godkendt	  med	  en	  tilføjelse,	  at	  der	  kommer	  et	  punkt	  14.5.3.5:	  Rusland.	  
3. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidst	  Referatet	  fra	  mødet	  14.	  April	  2015	  er	  formeldt	  godkendt.	  
4. Fastlæggelse	  af	  de	  kommende	  bestyrelsesmøder:	  næste	  møde	  er	  fredag	  d.13/11	  i	  Odense	  kl.	  9.30	  –	  KS	  

sørger	  for	  reservation	  af	  Hotel	  Plaza	  Odense,	  Østre	  Stationsvej	  24,	  5000	  Odense	  C.	  Januarmødet	  2016	  er	  
fredag	  d	  15/1	  i	  RPC	  i	  København,	  Frederiksberg	  Allé	  10,	  1820	  Frederiksberg.	  Mødet	  begynder	  seneste	  kl.	  
11.	  På	  mødet	  13/11	  aftaler	  vi	  endeligt	  mødetidspunkt	  for	  mødet	  15/1.	  

5. Meddelelser	  fra	  formand,	  næstformand	  og	  andre	  Ingen	  meddelelser	  fra	  formanden,	  næsteformanden	  
eller	  andre.	  

6. Vedtagelse	  af	  forretningsorden	  referatgodkendelsesproceduren	  er	  vedtaget	  således	  at	  punkt	  7	  i	  
forretningsordenen	  ændres	  til:	  seneste	  tre	  dage	  et	  bestyrelsesmødet	  sender	  referenten	  referatet	  rundt	  til	  
bestyrelsen.	  En	  uge	  efter	  bestyrelsesmødet	  skal	  alle	  bestyrelsesmedlemmer	  have	  sendt	  rettelser	  tilbage	  til	  
referenten.	  Referenten	  indskriver	  rettelser	  og	  sender	  referatet	  til	  den	  kommunikationsansvarlige.	  Den	  
kommunikationsansvarlige	  sørger	  for	  at	  referatet	  ligger	  på	  EMU’en	  14	  dage	  efter	  mødet	  i	  en	  pdf-‐fil.	  	  	  
Formanden	  skriver	  ændringerne	  i	  forretningsordenen	  ind	  og	  rundsender	  den	  redigerede	  forretningsorden.	  

7. Konstituering;	  posten	  som	  kursuskasserer:	  Indhold	  og	  ansvar	  i	  denne	  post:	  
7.1. Kursuskassereren	  godkender	  på	  bestyrelsens	  vegne	  budgetter,	  herunder	  kursuspris,	  og	  aftaler	  med	  

rejseselskaber	  indtil	  næste	  bestyrelsesmøde,	  hvor	  hele	  bestyrelsen	  træffer	  beslutning	  om	  et	  givent	  
kursus.	  	  

7.2. Der	  skal	  foreligge	  et	  realistisk	  budget,	  samt	  tilbud	  fra	  kursussteder	  og	  rejseselskaber	  med	  afbestillings	  
frister	  så	  risici	  kan	  vurderes.	  	  

7.3. Intet	  godkendes	  indtil	  førnævnte	  materiale	  er	  på	  plads.	  Kursuskasserer	  har	  mandat	  til	  at	  stille	  et	  
projekt	  i	  bero	  indtil	  materialet	  er	  på	  plads.	  

Formanden	  skriver	  rettelserne	  i	  forretningsordenen	  ind	  og	  rundsender	  den	  redigerede	  forretningsorden.	  

8. Valg:	  På	  valg	  er	  Peter	  Jensen,	  Kirsten	  Falkesgaard	  Slot	  og	  Birgit	  Andersen.	  Alle	  tre	  bestyrelsesmedlemmer	  
genopstiller.	  Suppleanterne	  Sara	  Møldrup	  Thejls	  og	  Bent	  Holdt	  Jørgensen	  kontaktes	  af	  SB	  vedrørende	  
genopstilling.	  Bestyrelsen	  er	  pt.	  Ikke	  bekendt	  med	  andre	  der	  ønsker	  at	  opstille	  til	  valget.	  
Jf.	  foreningens	  vedtægter	  	  §	  6	  skt.	  5:	  Kandidater	  anmeldes	  til	  formanden	  inden	  1/11,	  og	  inden	  7/11	  
offentliggøres	  kandidatliste	  og	  valgudtalelser.	  Valget	  skal	  være	  afsluttet	  inden	  1/12.	  
Vi	  har	  kontakt	  til	  elektronisk	  afstemningsudbyder	  og	  afventer	  svar.	  Hvis	  udbyder	  ikke	  kan	  stå	  for	  elektronisk	  
valg	  vil	  SB,	  KS	  &	  SJ	  stå	  for	  en	  løsning.	  



Til	  næste	  bestyrelsesmøde	  laver	  KS	  et	  udspil	  til	  vedtægtsændringer	  i	  forhold	  til	  valg,	  i	  lyset	  af	  sidste	  års	  lave	  
valgdeltagelse.	  	  	  

9. Regionalsekretærernes	  rolle	  BA	  har	  med	  held	  kontaktet	  regionalsekretærerne.	  Dog	  står	  visse	  regioner	  
uden	  regionalsekretærerne,	  hvorfor	  bestyrelsen	  efterlyser	  derfor	  nye	  regionalsekretærer	  i	  det	  kommende	  
blad.	  Skulle	  dette	  ikke	  få	  posterne	  besat,	  overvejer	  bestyrelsen	  at	  spørge	  direkte	  i	  de	  berørte	  områder.	  	  

10. Økonomi	  (GU)	  	  
10.1. Foreningen	  sætter	  rekord	  med	  816	  medlemmer	  og	  abonnementer.	  
10.2. Denne	  rekord	  nås,	  efter	  at	  restancelisten	  med	  sommerferiens	  breve	  til	  restanter	  har	  nedbragt	  

restanternes	  antal	  fra	  50	  til	  12,	  fra	  17.850	  kr.	  til	  3.990	  kr.	  
10.3. Radikaliseringkurset	  er	  med	  58	  deltagere	  fuldt	  tegnet.	  

11. Bladet	  Religion	  nr.	  3	  er	  i	  gang;	  et	  temanummer	  om	  ”teori”	  og	  Religion	  nr.	  4	  bliver	  et	  islamtemanummer	  i	  
samarbejde	  med	  KU	  ved	  Niels	  Valdemar	  Vinding.	  SB	  har	  gennem	  kontakt	  til	  universiteterne	  et	  projekt	  i	  
støbeskeen	  om	  at	  lade	  forskellige	  forskere	  præsentere	  hvad	  de	  er	  optagede	  af	  for	  tiden	  (bøger,	  
hjemmesider	  osv.)	  som	  inspiration	  til	  vores	  medlemmer.	  Det	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  inspirere	  vores	  undervisning	  
til	  at	  komme	  bare	  en	  lille	  smule	  tættere	  på	  det,	  der	  forskes	  i	  aktuelt.	  Redaktøren	  foreslår	  et	  
redaktionsmøde	  –	  fx	  i	  forlængelse	  af	  Januarmødet.	  

12. Ekstern	  kommunikation.	  SL	  tager	  sig	  af	  en	  opdatering	  af	  EMU’en.	  Herunder	  oplægning	  af	  de	  sidste	  tre	  
referater	  (foruden	  dette).	  Inden	  næste	  møde	  mødes	  SB	  &	  SL	  omkring	  et	  oplæg	  om	  hjemmeside.	  SL	  
tilstræber	  at	  indhente	  tilbud.	  SL	  rundsender	  Logomateriale	  til	  bestyrelsesbrug.	  

13. Orientering	  fra	  div.	  udvalg	  og	  samarbejdsfora	  
13.1. PS	  .	  PJ	  Skal	  til	  møde	  d	  20/10	  i	  København.	  Hele	  PS	  er	  inviteret	  til	  møde	  i	  januar	  i	  ministeriet.	  
13.2. Fagligt	  Forum.	  Der	  har	  ikke	  været	  møde	  og	  der	  er	  ikke	  indkaldt	  til	  møde.	  Fagkonsulenten	  har	  

spurgt	  til	  accept	  af	  Civilreligion	  i	  USA	  som	  3.	  område	  i	  KS,	  hvilket	  SB	  har	  sagt	  et	  klart	  ja	  til.	  Bestyrelsen	  
debatterer	  eksamensformen	  på	  Religion	  B.	  Vi	  sætter	  det	  på	  som	  punkt	  til	  drøftelse	  på	  næste	  
bestyrelsesmøde,	  og	  bestyrelsesmedlemmerne	  indsamler	  inden	  da,	  eksamenspraksisser	  fra	  andre	  fag.	  

13.3. Samarbejde	  med	  universiteterne.	  Der	  er	  primært	  blevet	  arbejdet	  på	  ”teori”	  i	  forbindelse	  med	  
det	  kommende	  nummer	  af	  bladet,	  hvor	  SB	  er	  medredaktør.	  	  	  	  

13.4. EFTRE	  og	  skandinavisk	  samarbejde.	  Der	  er	  ikke	  holdt	  møde,	  men	  31/8-‐	  3/9	  	  2016	  er	  der	  møde	  i	  
Wien	  under	  titlen:	  Believing,	  belonging	  and	  behaving.	  

14. Efteruddannelsessituationen	  	  
14.1. Internatkurser:	  Status	  på	  radikaliseringskurset.	  Fuld	  tegnet	  med	  58	  deltagere.	  	  
14.2. Samtidsreligion	  med	  Jørn	  Borup	  og	  Marie	  Vejrup	  –	  samarbejdet	  ved	  SB	  er	  i	  gang,	  evt.	  til	  

afholdelse	  i	  efteråret	  2016.	  	  	  
14.3. Rejsekurser:	  	  

14.3.1. Status	  på	  Japankurset.	  Bestyrelsen	  fastholder	  den	  i	  bladet	  udbudte	  pris	  på	  kurset.	  Kurset	  
bliver	  italesat	  på	  Radikaliseringkurset.	  KS	  sender	  mailliste	  til	  Elisabeth,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  
sende	  en	  oplysningsmail	  til	  alle	  landets	  gymnasier.	  	  

14.3.2. Status	  på	  Damanhur-‐kurset.	  Det	  er	  aflyst	  pga.	  manglende	  tilmeldinger.	  Vi	  har	  intet	  tab	  på	  
kurset.	  Sara,	  SB	  &	  SJ	  vil	  udbyde	  kurset	  igen	  til	  afholdelse	  efteråret	  2016.	  

14.3.3. Status	  på	  USA-‐rejsekursus,	  ved	  KS:	  der	  er	  intet	  nyt.	  
14.3.4. Forslag	  om	  Thailand	  fra	  Lars	  Sand	  Kirk.	  Bestyrelsen	  har	  diskuteret	  forslaget	  og	  har	  valgt	  på	  

nuværende	  tidspunkt,	  at	  takke	  nej.	  	  
14.3.5. 	  	  Ruslandskursus.	  Der	  har	  været	  afholdt	  opfølgende	  kursus.	  Regnskab	  til	  næste	  

bestyrelsesmøde.	  
14.4. Regionalkurser	  intet	  nyt.	  



14.5. Politiken-‐kurset	  afvikles	  9/11,	  foreningen	  står	  som	  medarrangører,	  men	  er	  ikke	  økonomisk	  
medansvarlig.	  

14.6. KS-‐kurset.	  Der	  arbejdes	  videre	  med	  kurset.	  
14.7. Udviklingskurser	  pga.	  regeringsskifte	  er	  der	  ingen	  udmelding	  fra	  ministeriet.	  
14.8. Kurset	  på	  Nationalmuseet	  om	  De	  hvide	  Busser	  (5.	  oktober)	  og	  kurset	  om	  Etiske	  Dilemmaer	  &	  

kulturforståelse	  (den	  7.	  –	  9.	  september	  2015	  på	  Løgumkloster	  Refugium)	  SB	  har	  informeret	  om	  
reklame	  for	  kurserne.	  

14.9. Forslag	  til	  evaluering	  af	  kursusudbuddet;	  det	  er	  vedtaget	  at	  KS	  &	  SB	  kommer	  med	  til	  forslag	  til	  
næste	  møde	  omkring	  udlandskursussituation.	  

15. Foreningens	  rolle	  på	  de	  fagdidaktiske	  kurser	  Bestyrelsen	  takker	  for	  invitationen	  til	  at	  informere	  om	  
foreningens	  arbejde	  på	  førstkommende	  fagdidaktiske	  kursus,	  men	  beklager	  at	  vi	  har	  fået	  invitationen	  med	  
blot	  14	  dages	  varsel.	  På	  baggrund	  af	  det	  korte	  varsel,	  kan	  bestyrelsen	  ikke	  finde	  ressourcer	  til	  
tilstedeværelse,	  hvorfor	  Christina	  Egholm	  vil	  informere	  om	  foreningen.	  SB	  laver	  en	  PowerPoint	  til	  hende.	  	  

16. Emner	  til	  Nyt	  fra	  Bestyrelsen:	  oplæg	  til	  diskussion	  af	  ramme	  for	  religion	  B	  eksamen,	  evt.	  udviklingskurser,	  
valg.	  

17. Punkter	  til	  næste	  bestyrelsesmødes	  dagsorden.	  Mødetid	  før	  januarmøde.	  Fagkonsulenten	  inviteres	  til	  
bestyrelsesmødet	  i	  januar	  2016.	  Oplæg	  til	  diskussion	  af	  ramme	  for	  religion	  B	  eksamen.	  Forslag	  om	  
vedtægtsændringer	  angående	  valgprocedure	  –	  oplæg	  ved	  KS.	  KS	  &	  SB	  evaluering	  af	  rejsekurser.	  SL	  &	  SB	  	  
hjemmeside	  oplæg.	  Status	  på	  valg.	  Status	  på	  Rusland.	  	  

18. Eventuelt	  intet	  til	  punktet.	  	  


