
Bestyrelsesmøde d. 28/9, 2022. Svendborg kl. 17.00  

Referent: Sine 

 

Tilstede: Kirsten F. Slot (KS), Sine Jensen (Si), Lene Wittrup (WI), Jesper 

Østergaard (JØ), Regina U. Christensen (RU), Mads R. Hammer (MRH). 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet godkendt 

 

2. Meddelelser fra formand, næstformand 

Ingen meddelelser 

 

3. Generalforsamlingskursus 

●  Indhold (JØ, LW) 

JØ har styr på kurset; oplægsholdere, lokaler og deltagere. KS har ordnet 

navneskilte. Der mangler lidt til quizzen torsdag aften. LW & JØ skal lige 

finpudse de sidste ting torsdag formiddag. 

●  Økonomi (regnskab for 2020 og 2021 oplæg til generalforsamlingen) 

(MH) 

MH orienterede om regnskabet 2020-2021 og om forventninger for 2022 

●  Formandens beretning (KS) 

KS orienterede om beretningen 

 

4. Bladet 

Blad 4 2022 er i gang, det bliver (endnu) et blandet nummer 

LW har aftaler vedrørende rubrikken Fra kollega til kollega og ligeledes har RU 

anmeldelser klar og flere på vej. 

Honorar for bladene er undervejs og bliver klar i slutningen af november, Si 

skriver med RU og MH om honorar.  

 

Blad 1 2023 - temanummer ud fra kurset om Køn, seksualitet og religion med JØ 

som redaktør 

 

5. Fagdidaktiske udgivelse 

Bestyrelsen ønsker at der kommer et redaktionsmøde med den eksterne 

redaktør for den fagdidaktiske udgivelse jf. beslutning fra 12.-13. maj 2022.  

 

Herunder skal der være gennemsigtighed omkring: 

Rollefordeling 

Informationsgange skal aftales 

Datoer for møder 



Klare deadlines 

Referater skal være tilgængelige for redaktionen 

 

 

6. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora 

6.1.  PS (MH) 

 Der ikke afholdt møde siden sidst 

6.2.  Fagligt Forum (TT) 

 Vi afventer at fagkonsulenten indkalder 

6.3.  Samarbejde med universiteterne (WI, KS og JØ) 

 Der er intet nyt 

6.4.  EFTRE og skandinavisk samarbejde  

 Intet nyt 

6.5.  Fællesudvalget:  

 Ikke møde siden sidst 

7.     Efteruddannelse/Kurser (RU, MH) 

 JØ: klima og religion-kursus i foråret evt i uge 6. RU medarrangør. Formodentlig i 

Århus 

7.2.  Flerdagskurser 

Ingen planer 

7.3.  Rejsekurser  

Roadtrip Texas oktober 2023: KS & MH afventer oktobers komme 2022 - og 

flypriser. Der er pt 20 interessetilkendegivelser til kurset 

8.     Emner til Nyt fra Bestyrelsen 

- om generalforsamlingen og særligt beslutning om forhøjelse af kontingent 

9.     Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden og datoer for de næste 

møder 

Fagdiaktisk udgivelse 

Næste møde er fredag 20. januar 2023, i København 

10.  Eventuelt 

-  

11. Møde med fagkonsulenten  

Fagkonsulenten gennemgår på generalforsamlingen 29/9 2022 ændringer i 

vejledningerne 
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