Referat:
Bestyrelsesmøde - virtuelt - i Religionslærerforeningen 29/3 2020
Deltagende: Thomas Thomsen (TT), Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Lene Wittrup (WI), Sine Camilla
Jensen (Si), Mads R. Hammer (MRH), Regina Ulf Christensen (RU), Jesper Østergaard (JØ)
1. Referent:
Si
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat:
Referat er godkendt og er tilgængeligt på foreningens hjemmeside
4. Meddelelser fra formand, næstformand og andre

TT orienterede om mails fra diverse medlemmer, ros for kurser og bladet. Ingen øvrige
meddelelser
5. Valg til bestyrelsen (TT)

Der skal være valg til efteråret, følgende er på valg: TT, WI, MRH og Si. De fire
bestyrelsesmedlemmer der er på valg ønsker alle at genopstille. Der kommer en annonce i
de næste to blade og interesserede skal henvende sig til TT. Frist for opstilling er d. 1/11
2020.
6. Økonomi (KS) + honorarblanketter + medlemslister

Der er kommet nye og forenklede honorarblanketter fra Dit Sekretariat. Der er enkelte
rettelser der skal foretages, inden de kan tages i brug. Dit Sekretariat har givet os en relativ
kort liste med medlemmer, der ved gennemgang af regnskaberne ikke har indbetalt
kontingent og er blevet rykket flere end 2 gange. De meldes nu administrativt ud.

Arbejdet med at opdatere medlemsliste i forhold til e-mail: Hvert bestyrelsesmedlem skal
forsøge at finde mailadresser på ca. 10 medlemmer. RU har gjort det ved at finder deres
skole e-mail eller forsøge at finde medlemmer via Facebook. RU fordeler og sender master
ud
7. Bladet (Si & JØ)
Vi fortsætter med at bruges elektroniske gavekort som tak for indlæg i bladet. På bladets
omslag og på hjemmesiden skal der stå at vi ikke indberetter til skat og at hvis man modtager
beløb over kr. 1200 er man selv ansvarlig for at indberette beløbene.
Bladet er i gang - en med flere små indlæg om rejsekurset til Nepal. Pt. er der 6-7 anmeldelser
8. Drøftelse: Update på en ny fagdidaktisk udgivelse (TT)
Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde i Svendborg
9. Efteruddannelsessituationen
9.1.
Internatkurser – Svendborg og KS-kursus. WI orienterede om planlægning kurserne
9.2.
Rejsekurser – afrapportering KS & JØ: arrangørerne oplevede et dynamisk og
velfungerende rejseteam. Det er arrangørerne glade for. Programmet blev afviklet med få

ændringer. Kurset vil generere et forventet underskud på omkring kr. 30.000. Underskuddet
skal sættes i relation til ønsket om at få gang i rejsekurserne igen, hvorfor prisen blev sat
meget lav som udgangspunkt. Vi glæder os over den store deltagelse og er klar over, at vi
fremover må sætte prisen lidt højere.
Kommende rejsekurser vil diskuteret på de næste møder
9.3.
Andre kurser - Hasseris (RU & KS). Der kommer mere info til efteråret. Vi er i god dialog
med FALS, Histoierlærerforeningen og arrangørerne.
10. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
10.1.
PS - Corona-aflyst
10.2.
Fagligt Forum - intet møde siden sidst
10.3.
Samarbejde med universiteterne - SDU har oprettet en Alumneorganisation for
Universitetet. KS er medlem, som privatperson, men også som foreningens repræsentant.
10.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde. WI har talt med Elisabeth Faber om materiale fra
EFTRE
10.5.
Fællesudvalget - mødet er aflyst
11. Hjemmesiden
Si kontakter Dixon for at høre om søgefunktionen i artikeldatabasen. Indlemmelseslink skal laves
om, så det går direkte til Dit Sekretariats system
12. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Husk der er valg - interesserede kan kontakte TT.
Adresse- og navneændringer skal meldes til foreningen, arbejdsgangen i dette skal beskrives
nærmere i bladet.
13. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
14. Eventuelt
Intet at bemærke

