Referat - Bestyrelsesmøde og arbejdsophold Skanderborg d. 29.-30- april 2021
Referent: Jesper
1. Godkendelse af referat og dagsorden
○ Referat godkendt
○ Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra formand, næstformand
○ Bestyrelsen får rigtig god respons på vores læserbrev, som vi skrev som
et modsvar til DF’s kulturudspil. Læserbrevet blev bragt i Politiken og
postet på foreningens Facebookprofil og kassererens Linkedin-profil. Stor
opbakning fra religionskolleger.
3. Økonomi
○ Kassereren gennemgik kort vores økonomi. Vi har stadig en god økonomi.
Lige nu betales der medlemsskab. Der er en fast rykkerprocedure, hvor
der først sendes en påmindelse og derefter en rykker med et lavt gebyr på
25 kr.
○ På trods af at vi muligvis skal betale negativ rente, ønsker vi stadig at have
indestående nok til store udgifter.
4. Bladet: Honorar, korrektur, porto, arkiv hos TT, næste blade
○ Honorarer skal fremover udbetales gennem bankoverførsel en gang årligt.
Det skal Dit Sekretariat gøre for os, da det kræver CPR-nummer fra
forfatterne og anmeldere, og pga GDPR må vi ikke sidde med de
oplysninger.
○ Hvis honorar overstiger 1200 kr. årligt er det skattepligtigt. Vi gør
forfattere og anmeldere opmærksom på dette direkte gennem mail. Sine
opretter opretter et excel-ark med forfattere og anmeldere og deler Jesper
og Thomas, for at sikre at vi får udbetalt honorar til alle bidragsydere.
○ Vi har har i en periode betalt for lidt i porto, men det er nu steget til det
rigtige beløb. Denne stigning har derfor været forventet. Vi undersøger
muligheden for at skifte distributør.
○ Bestyrelsen diskuterer, hvorvidt vi skal hjælpe med medlemmernes
problemer med medlemslogin. Vi videresender til Dit Sekretariat for at
medlemmer får den rette hjælp.
○ Thomas laver en skabelon for korrekturlæsning, så vi får en mere
ensrettet korrektur.
○ Vi har et temanummer om “religion og corona” på vej - med en meget flot
forside.
○ Der er mange anmeldelser, og vi vil gerne stramme lidt op og fokusere på
anmeldelser af bøger, der er direkte anvendelige i undervisningen.
○ Næste nummer er i gang.

○ Vi tænker i kommende temanumre. Idéer kunne være karismatisk
kristendom, shamanisme, oprindelige folks religion, trossamfund i
Danmark (med indefra perspektiver), køn (gerne med nye teoretiske
perspektiver).
5. Fagdidaktiske udgivelse: Status og arbejdsopgaver
○ Lene og Thomas har holdt onlinemøde med Dorthe Ziggy Thelander,
Rasmus Tranum og Christian Vollmond om fagdidaktisk udgivelse.
○ Lene og Thomas arbejder videre bl.a. med kontakt til forlag, finde
forfattere osv.
○ Bestyrelsen er bevidst om, at en sådan udgivelse vil koste en del penge,
men er enstemmigt enige om, at vi er villige til at bidrage økonomisk til
udgivelsen. Vi har tidligere forelagt ideen om en fagdidaktisk udgivelse
for medlemmerne til generalforsamling, hvor vi også fik opbakning.
6. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
6.1. PS (MH)
○ Mads har været til online møde. Bestyrelsen støtter et forslag om en
fælles fond, hvor skolerne støtter de faglige foreningers arbejde
økonomisk, bl.a. fordi de faglige foreninger står for en stor del af lærernes
efteruddannelse. Det vil også skabe fokus på de faglige foreningers
arbejde.
6.2. Fagligt Forum - udgår. Mødet d. 22. april blev aflyst pga. Covid-19
6.3. Samarbejde med universiteterne
○ AU: Intet nyt siden sidst - Jesper kontakter Jørn Borup om hvilke
fremtidige planer, AU har.
○ SDU: Intet nyt siden sidst
○ KU: Intet nyt siden sidst
6.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde (WI)
○ Ingen møder siden sidst.
○ Bestyrelsen overvejer hvorvidt foreningen skal fortsætte vores aktivitet i
EFTRE. EFTRE prøver at oprette hjemmeside, men ellers er aktiviteterne
ofte nationale og ofte ikke relateret til vores medlemmers arbejde.
6.5. Fællesudvalget (Møde i marts - TT deltog)
○ Thomas melder tilbage om sidste, virtuelle møde, den 16. marts.
7.

Efteruddannelse/Kurser
7.1 Endagskurser: KS-kursus, Islam-kursus, Køn
○ Lene har reserveret et lokale på Københavns Åbne Gymnasium. Datoen
bliver 13. september. Programmet er på vej, og skal derefter sendes ud til
medlemmer og på Facebook etc
○ Endagskursus i foråret 2022, HF og VUC Fyn i Odense. Tirsdag den 1.
marts, og temaet bliver “Religion og populærkultur”

7.2. Flerdagskurser
○ Torsdag og fredag i forbindelse med sidste weekend i September 2022.
Thomas kontakter Christiansminde.
7.3. Rejsekurser
○ Bestyrelsen diskuterer mulighederne for et Rejsekursus til USA i 2023
8. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
○ Intet
9. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden og datoer for årets møder
○ Næste møde bliver onsdag 22. september i Odense
10. Eventuelt
○ Intet

