Referat af bestyrelsesmøde i
Religionslærerforeningen 3. maj 2019
Hele bestyrelsen er tilstede
1. Jesper valgt som referent
2. Dagsorden godkendt
3. Referat godkendt
4. Meddelelser
- Fra formand: ikke noget væsentligt
- Essaykonkurrence (om Dannebrog) lægges op på hjemmesiden: i forbindelse med
jubilæum for flaget er der udskrevet en essaykonkurrence, som vi videreformidler
- LW: lad os anvende googledocs. Vi beslutter, at vi laver mødeindkaldelser, arbejdsplaner
med mere i googledocs.
- LW opretter desuden en googlekalender til fælles deadlines for bladet, møder og kurser
osv.
- Husk at opretholde god mailkultur - fx titel i mail, er det blot til orientering, vær præcis
med hvem der skal respondere osv.
5. Kommende bestyrelsesmøder
- 21. august er slettet
- Gomde den 1. oktober forud for vore kursus - Thomas inviterer Christian Vollmond
- Januarmøde: Fredag 17. - 18. januar i København
6. Økonomi
- Kirsten er ved at få lavet Mastercard til formand og næstformand. Vi har en fejl i
vedtægterne. som det er nu, står der:”Religionslærerforeningen hæfter kun med
foreningens egne aktiver. Formanden og kassereren har hver for sig økonomisk
tegningsret for foreningen, og de kan således disponere over indestående på foreningens
bankkonto og girokonto”. (før vi rettede ved sidste generalforsamling.) Det er ifølge
banken ikke det rigtige, og derfor foreslår banken, at der mere specifikt kommer til at
stå: “Religionslærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver. Foreningen
tegnes af formanden og kassereren”. Det kan kun gøres på en ekstraordinær
generalforsamling, men Kirsten aftalte med vores rådgiver i banken, at vi kunne varsle
medlemmerne ved at skrive følgende i næste ”Nyt fra bestyrelsen”. En formulering
kunne der være: ”På generalforsamlingen i september 2018 reviderede vi foreningens
vedtægter, men efter samtale med banken er vi blevet klar over, at der er en forældet
formulering i forhold til, hvordan Formand og Kasserer ”tegner” foreningen. I de gældende
vedtægter står der: (Og så første citat ovenfor) Banken henstiller til, at der skrives: (nyt
citat ovenfor) fordi både formand og kasserer – og kun formand og kasserer har direkte
adgang til foreningens midler. Vi husker det naturligvis på generalforsamling i efteråret
2020.”
- Revisionen har godkendt 2018-regnskabet
- Vi evaluerede vores samarbejde med Dansklærerforeningen og dermed udgifterne til dette
arbejde. Vi er klar over, at vi betaler mange penge for deres arbejde, men vi er også bevidste

om, at Dansklærerforeningen udfører et arbejde, vi ikke selv har tid, lyst, overskud eller
ekspertise til at gøre. Vi har et par fokuspunkter, forhold til hurtig kommunikation, som vi er
opmærksomme på og gør Dansklærerforeningen opmærksom på, hvis vi oplever, at de er
længe om at svare.
- Næstformand og formand har modtaget henvendelser ifm at der er blevet sendt
“Religion” ud til medlemmer, der ellers er meldt ud.Formentlig er fejlen sket ved
trykkeriet. Ved gentagelser følger vi op på fejlene
7. Bladet
- Honorar: honorar til billeder skal opdateres. Sine laver et udkast til næste møde
- Anmeldelser: vi skal have opdateret retningslinjer - mere fokus på det didaktiske,
mindre på det redegørende. Jesper følger op
- I det hele taget så vil blive lidt bedre til at kunne afvise artikler, anmeldelser med mere
- Angående Facebook, så kan vi sende til Lene, som så lægger det op.
- 2019/3: deadline er 1, august.
- 2019/4: Vi planlægger et nummer sammen med Uffe Schjødt. Sine følger op på ham.
- Arkiv: Vi sidder med en del gamle blade. Et eksemplar af hvert blad gemmes og sendes
til Dansklærerforeningen. Bladene er nu hos Signe, som spørger Dansklærerforeningen,
om det er muligt
8. Hjemmeside / Facebook
- Lene laver en KS-sektion på hjemmeside med materiale til KS-forløb
- Vi skal være varsom med at lægge ud på hjemmeside, fordi vi dermed blåstempler
kvaliteten
- I forbindelse studieture, EFTRE og nyttige adresser hører det måske til under “Del og
stjæl”
- Lene holder kontakt med Elisabeth i forhold til EFTRE
- Referat af bestyrelsesmøder skal ikke på Facebook, men vi kan henvise til hjemmeside
- Udmeldelse: Nu er det tydeligere, hvordan man melder sig ud
- Lene laver om på ind- og udmeldelse på hjemmesiden
- Sine laver en screencast om hvordan man lægger artikler op
- Sine sletter punktet “gamle læreplaner”
- Der kan ikke linkes til e-ressourcer. Bibliotekerne, som har spurgt til dette, må i stedet
anvende deres kopiservice. For at få adgang, skal man være medlem.
- Sine spørger om “Religion efter reformerne” stadig anvendes i Fagdidaktisk kursus
- Sine kontakter EMU for at få en side, hvor vi linker til FB og hjemmeside
9. Orienteringer
- PS: Kirsten orienterer om sidste møde, næste møde 16 september 2019
- Fagligt Forum: der bliver indkaldt til møde
- Samarbejde med universiteterne
- AU: intet nyt.
- KU: Lene prøver at etablere kontakt til KU
- SDU: Intet nyt
- EFTRE: Bestyrelsen diskuterede Elisabeths forespørgsel om at få finansieret
rejseudgifter ifm. med nyvalg af Elisabeth som sekretær i EFTRE. Vi er glade for EFTRE’s
arbejde og godkender hendes forespørgsel. Elisabeth må meget gerne skrive mere om
deres arbejde (liste over muligheder ifm studierejser)
- Januarudvalget: det er vores tur til at arrangere, og vi skal på Gomde-mødet diskutere,
hvad vi har lyst til med hensyn til samarbejdet

- Samarbejdsudvalget: Thomas orienterede om sidste møde
- Fagdidaktisk kursus: 18.-20. november. Kirsten eller Thomas tager derned
10. Efteruddannelseskursus
- Materialitetskursus: gode tilbagemeldinger, men der mangler mere konkret materiale til
undervisningen - den erfaring tager vi med til Gomde
- Gomde: vi opfordrer til at oplægsholdere medtænker tekststykker osv. Vi skal lave et
program ASAP
- Rejsekursus: mange tilmeldinger til Kathmandu
- FIP: Kirsten orienterer - Aydin Soei var en god oplægsholder
12. Vi vil meget gerne støtte. Thomas holder kontakt med Ann-Louise. Thomas beder AnnLouise om et udkast til en støtteerklæring. Det er i foreningens interesse at støtte et forslag om
religion som A-fag

