Referat:
Bestyrelsesmøde i Odense d. 27/8 2020 kl. 11-20
Mødet blev afholdt på HF & VUC Fyn, Kottesgade 6-8, 5000 Odense C.
Deltagere: Jesper Østergaard (JØ), Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Lene Wittrup (WI), Mads Rokkjær
Hammer (MH), Regina Ulf Christensen (RC), Sine Camilla Jensen (SI) og Thomas Thomsen (TT)

1.
2.
3.
4.

Referent: RC
Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt.
Godkendelse af referat – Referat godkendt.
Bladet (Si)
- Blad nummer 3 er snart i trykken. Jesper Østergaard har været gæsteredaktør. Bladet er
lavet med udgangspunkt i efterårskurset om asiatiske religioner på Gomde på Helgenæs i
oktober 2019.
- Vi skal have oprustet Fra kollega til kollega. Vi vil gerne have mere ind her. Det kunne for
eksempel være, hvis man har lavet et spændende forløb eller lignende. WI kigger
facebookgruppen igennem for at søge inspiration.
- Vi får en ekstra korrekturlæser – Katerina Rørbæk Jakobsen.
- Der er både særnumre og almindelige udgivelser på vej.
- Redaktionen prioriterer, at lærebøger bliver anmeldt relativt hurtigt efter udgivelse.

5. Valg til bestyrelsen (TT) - forslag til vedtægtsændring + forberedelse af
generalforsamling
- Bestyrelsen har diskuteret det fornuftige i at have valg hvert år på grund af arbejdet med
valgproceduren, og vi har valgt at fastholde den nuværende praksis. Formanden
annoncerer valget i Religion, på hjemmesiden og på Facebook, og alle, der er medlem af
foreningen, har mulighed for at stille op til valg. Vi vil fremover prioritere, at
suppleanterne spiller en større rolle i arbejdet i foreningen.
- Vi har diskuteret vedtægtsændringer i forhold til valg til bestyrelse.
- Vi diskuterer en vedtægtsændring grundet en sproglig unøjagtighed i de gældende
vedtægter – det drejer sig om § 6 Stk. 2
- Vedtægtsændringer skal sendes ud senest onsdag den 9/9-2020. Det bliver annonceret
på Facebook og på vores hjemmeside.
- Kirsten undersøger § 6 Stk. 9 i forhold til bestyrelsesmedlemmernes personlige
økonomiske ansvar.
6.

Meddelelser fra formand, næstformand og andre
- Meddelelser fra formand:
- Marie Vejrup har kontaktet foreningen og annonceret, at AU arbejder på en række
livestreamede forelæsninger om religionsfaglige emner og har bedt foreningen om forslag
til emner og om at udbrede kendskabet til vores medlemmer. Man kan streame første
liveforelæsning fra Universitetet d. 18. september kl. 10-11.
- Vi har drøftet samarbejdet med de faglige foreninger på folkeskolen og lærerseminariet i
forbindelse med januarmødet. TT kontakter formændene fra de andre foreninger med
henblik på forslag til ændringer.

7.

Økonomi (KS) - herunder medlemslister
- Dit sekretariat er imponeret over arbejdet med at skaffe mailadresser. Vi havde 140
medlemmer, som vi ikke havde korrekte mailadresser på, som nu er opsporet, hvilket
betyder, at vi kan sende regninger ud til næsten alle på mail.
- Rykkergebyrer – der er ikke rykkergebyrer. Der kommer en betalingsdato, hvor man
først har 14 dage til at betale. Derefter får man en påmindelse, hvor man har 10 dage til at
betale. Hvis der ikke bliver betalt efterfølgende, kommer der et gebyr på 25,00 kroner.
Vi har fået en henvendelse om nedsat kontingent ved deltidsansættelse. Set i lyset af det
administrative arbejde, der er ved at administrere nedsættelse af kontingent til
medlemmer i pædagogikum, så bliver dette ikke aktuelt.

8. Kursus
8.1.
Svendborg (WI og TT)
- Programmet ligger fast og bliver sendt ud inden for kort tid.
- Vi holder tilmeldingsregistrering hos kursuslederne, fordi den personlige
medlemskommunikation er vigtig for bestyrelsen.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes inden generalforsamlingskurset hos KS i Vester
Skerninge kl. 17.00 d. 30 september 2020.
8.2
KS-kursus (WI)
- Tilmeldingerne begynder at tikke ind til kurset d. 8/2 2021.
8.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre) – Hasseris
- Vi er i god dialog med Jacob Bay fra Hasseris Gymnasium.
9 . Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
9.1. - PS (MH) - Mødet i foråret har været aflyst grundet corona, men der afholdes møde
den 19 oktober.
9.2.

Fagligt Forum (mødet er først d. 29. oktober) – Fagkonsulent Christian Vollmund
har meddelt, at mødet i forbindelse med Fagligt Forum-konferencen den 29. oktober
udsættes til den 22 april 2021 grundet Covid-19. TT og fagkonsulenten er i kontakt
om, at der skal holdes et møde.

9.3.

Samarbejde med universiteterne (JØ, WI og KS)
JØ har talt med AU omkring livestreaminger. Jesper taler med AU om mulige emner
til dette. WI er i løbende kontakt med KU. KS er i kontakt med SDU.

9.4.

EFTRE og skandinavisk samarbejde (WI)
Der kommer nyt om EFTRE i det næste blad. Dette kommer også på hjemmesiden.
EFTRE arbejder på at afholde konference i Rom i 2022.

9.5.

Fællesudvalget (udgår - mødet er aflyst)

10. Hjemmesiden - er der nyt om søgefunktion og lignende?
- Søgefunktionen er ændret og fungerer bedre, og der kommer løbende ældre artikler
op
på siden

11.

Christian Vollmond kigger forbi – fagkonsulenten orienterede om nye tiltag i
forbindelse med FIP-kurserne og om årets SRP-proces.

12. Emner til Nyt fra Bestyrelsen – Bestyrelsen er kommet med input
13. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden – Bestyrelsen er kommet med inputs
til bestyrelsesmødet til generalforsamlingen. Den 23/9-2020 skal alle
bestyrelsesmedlemmer have sendt deres beretninger til formanden.
14. Eventuelt – Der er ikke noget til eventuelt.

