
 
Bestyrelsesmøde i København 14.-15./1-22 
Referent: Mads 

 

Til stede: Thomas Thomsen (TT), Kirsten F. Slot (KS), Sine Jensen (SI), Lene Wittrup (WI), 
Jesper Østergaard (JØ), Regina U. Christensen (RU), Mads R. Hammer (MRH). 

 
Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde  
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat godkendt. 
 
 

2. Meddelelser fra formand, næstformand 
Formanden viderebringer en hilsen til bestyrelsen fra den nye afdelingsleder på IKV, AU, 
Marianne Qvortrup Fibiger.  
Der er sendt gave til RV 30 års jubilæum på AU 
Tim Jensen (SDU) er gået på pension – invitation til symposion i den forbindelse.  Bestyrelsen 
blev inviteret til symposion, men ingen havde desværre muligheden for at deltage. 

 
 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 2022 

● Formand: TT 

● Næstformand: KS 

● Redaktør: SI (ansvarshavende), WI er redaktør for rubrikken ”Fra kollega til kollega” i bladet. 

● Anmelderredaktør: RU 

● Menige medlemmer af redaktionen: JØ, MRH, RU, WI, TT 

● Kasserer: KS som ansvarlig med MRH som trainee. Det påtænkes at MRH inden 

for et år overtager ansvaret for foreningens økonomi. 

● Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): MRH 

● Fællesudvalg: RU 

● Fagligt forum: TT 

● EFTRE og Skandinavisk samarbejde: KS 

● Den ansvarlige for kontakt til universiteterne: Kontakt til AU: JØ og RU; Kontakt til SDU: KS; 

kontakt til KU: WI 

● Kommunikationsansvarlig: SI og WI, hvor det påtænkes at ansvaret som 

kommunikationsansvarlig skal overdrages fra SI til WI i løbet af det kommende år. 

● Kursusansvarlig: JØ 

● Kursusudvalg: MRH, RU, WI, TT 

 

● Fagdidaktisk bogudvalg: RU, TT, WI 

 



 
4. Økonomi 
 
Foreningens regnskab afventer revision og godkendes derefter på kommende møde. 
Der er blevet knyttet en ny økonomimedarbejder til foreningen fra Dit Sekretariat (Bettina Lykke 
Mikkelsen). 
Foreningens kontantbeholdning har været lav som konsekvens af Covid-19 (manglende 
kursusafholdelse) samt oprydningen efter det regnskabsmæssige uregelmæssigheder som 
Dansklærerforeningen efterlod foreningen i (som oplyst på sidste Generalforsamling). 
 

 
 

5. Medlemsskab - forespørgsel om man kan overdrage medlemsskab (SI) 
Kassereren har fået en henvendelse fra et medlem med forespørgsel om muligheden for 
faggruppemedlemsskab. Bestyrelsen har drøftet dette og fastholder personligt medlemskab. 
Henvendelser vedr. medlemskartotek sendes til SI. 

 
 
 

6. Bladet: Honorar (TT), næste blade 
Honorarer er blevet udbetalt til de skribenter, der har returneret blanketter til Dit Sekretariat. Den 
nye afregningsmåde er en tidsmæssig besparelse for bestyrelsen. 
Blad nummer 1, 2022 er så småt i gang. Det bliver ikke et temanummer, farven på bladet 2022 er 
besluttet, skal være kongeblå til ihukommelse af majestætens regentjubilæum.  

 
 
 

7. Fagdidaktiske udgivelse: Status og arbejdsopgaver 
TT og RU har været til møde med Anders Hassing på Forlaget Columbus d.d. Det var et godt møde 
og er interesseret i at udgive foreningens fagdidaktiske udgivelse. Omfang ca. 200 sider. Modellen 
kunne være at give udgivelsen til foreningens medlemmer sammen med bladet. TT, RU og WI er 
bladets redaktører/arbejdsgruppe med en ekstern redaktør på forlagets vegne. Det foreslås at 
bladet sendes ud til foreningens medlemmer og forlaget vil have et lager liggende til videre 
distribution. Arbejdsgruppen kommer med forslag til disposition marts 2022. Tidshorisont for 
udgivelsen: forår 2023. Bestyrelsen diskuterer hvor mange midler, der skal anvendes på 
udgivelsen. Bestyrelsen vil ansøge diverse fonde mhp. på medfinansiering af udgivelsen. 

 
 
 

8. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora 
 

8.1.  PS – møde 9. november 2021 i København (MRH) 
MRH orienterer fra mødet. 

 
8.2.  Fagligt Forum – møde d. 4. nov. 21 i Fredericia (TT) 
TT orienterer fra mødet. 
 
8.3.  Samarbejde med universiteterne (WI, KS og JØ) 
Orientering fra kontaktpersonerne. 

 
8.4.  EFTRE og skandinavisk samarbejde (WI)  



WI orienterer om samarbejdet, bl.a. er konferencen i Rom 2022 udskudt pga. Covid-19. 
 
8.5.  Fællesudvalget: Møde i marts 22 
Referat på kommende møde. 
 
 
 

9.     Efteruddannelse/Kurser (RU, MRH, JØ, WI og TT) 
 

 9.1 Endagskurser: Religion og populærkultur i Svendborg den 1. marts 2022  
RU og MRH udarbejder endeligt program snarest, min. antal deltagere: 10 
 
9.2.  Flerdagskurser: Generalforsamlingskursus i Svendborg Køn, seksualitet og 
religion 
Christiansminde er booket dagene 29.-30. september 2022. Der arbejdes videre på program 
og oplægsholdere fra udvalgets side. 
 
 
9.3.  Rejsekurser  
Pga. Covid-19 er der endnu intet konkret. Efteråret 2023 er stadig i kikkerten med et 
rejsekursus til bibelbæltet i USA. Udvalget arbejder videre med projektet. Der er talt med 
rejsebureau. 
 
 

8. Emner til Nyt fra Bestyrelsen 
Bestyrelsens nye konstituering bringes i nyt fra bestyrelsen.  

 
 

9. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden og datoer for de næste møder 
Næste møde den 12.-13. maj på Danhostel, Skanderborg Vandrerhjem. Vi mødes mellem kl. 
16:00-17:00 

 
 

10. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

 
 

11. Møde med fagkonsulenten kl. 18  
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