
DUNs generalforsamling tirsdag d. 30. maj 2012 

Generalforsamlingen fandt sted på Trinity i Fredericia. Der deltog ca. 45 medlmmer.  

1. Valg af dirigent 
Peter Stray Jørgensen 

2. Valg af referent 
Anker Helms Jørgensen 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

4. Formandens beretning ved formand Lotte Rienecker 
Lotte Rienecker præsenterede en kort oversigt over DUN’s væsentligste aktiviteter det forgangne 
år. 
DUT er blevet digitaliseret, stor ros til redaktøren Nina Bonderup Dohn. Dette har givet betydelig 
mere luft i økonomien. 
Månedligt nyhedsbrev udsendes til ca. 1200 individuelle medlemmer. 
En ressource-person-side er oprettet på dun-net.dk; medlemmerne opfordres til at melde sig til. 
Anker Helms Jørgensen er ved at udtrække nøgletal for DUN for de sidste 5-10 år for at give 
bestyrelsen et bedre beslutningsgrundlag (økonomi, konferencer og bestyrelsesmedlemmer). 
Gitte Wichmann Hansen er medlem af ICEDs bestyrelse, der afholder en årlig konference med 400 
internationale deltagere. 
Gitte Wichmann Hansen og Rie Troelsen var med til at arrangere en nordisk/baltisk konference i 
juni; den næste afholdes i januar 2013 i Estland. 
Lotte Rienecker har samarbejdet med Det Kongelige Bibliotek om litteraturressourcer for DUNs 
medlemmer; pt. har 40 medlemmer benyttet sig af dette. Men desværre må Det Kongelige Bibliotek 
drosle ned på denne service. 
DUNK 2012 bygger videre på DUNK 2011 i form af incitamenter. 
Bestyrelsesarbejdet er blevet tungere på grund af stigende pres indefra og udefra; "vi har sejret os 
ihjel" så vi mangler hænder. Der har derfor været overvejelser om reorganisering af bestyrelses-
arbejdet. 
Lotte Rienecker slår et slag for at gøre universiteterne opmærksomme på, at der er mange lærere, 
der er pædagogisk kompetente og interesserede i universitetspædagogik. Der er behov for politiske 
tiltag overfor beslutningstagerne; DUN bemærker med tilfredshed Morten Østergaards fokus på 
uddannelse.  
Husk at DUN er en frivillig organisation, der er kun én lønnet studentermedhjælper på deltid.  
Initiativer i DUN regie er meget velkomnne, men det bliver "Go do!" 
Spørgsmål fra medlemmerne 
• Arne Kjær: Opfordrer til at bruge pengene til at støtte initiativer, inkl. bestyrelsens arbejde. 
• Thomas Harboe: Støtter dette og advarer mod at DUN bliver en pengetank. 
• Torben Jensen: Hold os for øje at dette kun er første år efter digitaliseringen af DUT. 

5. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, beretning ved redaktør Nina Bonderup Dohn 
Nina takkede afgående og nuværende medlemmer af redaktionen. 
Medlemmerne opfordres til at melde sig som redaktionsmedlem. 



Nina uddelte en oversigt over indsendte og publicerede bidrag 2006-2012. Nogle hovedtal er: 
• Antallet peer-reviewede artikler er i perioden 48, mens antallet af ikke-peer-reviewede artikler 

er 41, dvs. rimeligt balanceret. 
• Pt. er afvisningsraten 40% (88 antagne og 30 afviste) og afvisningsraten er stigende.  
• Downloads af artikler: Ialt 3-400 om måneden, ca. 10 artikler topper med ca 100 downloads, de 

fleste fra det sidste nummer. 
Overgangen til digitalisering på Open Journal System er gået rimeligt; systemet er dog lidt kringlet, 
så medlemmer, der møder knaster, opfordres til at sende en mail til Nina Bonderup Dohn.  
DUT 11 udkom i september 2011 og DUT 12 i marts 2012. DUT 13 udkommer i september 2012 
med tema studiemiljø, DUT 14 baseret på DUNK 2012 udkommer i marts 2013. Medlemmer 
opfordres til at indsende bidrag. 
Spørgsmål fra medlem om engelsk oversættelse af danske artikler. 

6. Foreningens økonomi ved kasserer Rie Troelsen 
Regnskabet med revisorpåtegning kan ses på DUN’s hjemmeside.  
Gennemgang af hovedtal 
• Indtægter 225.700 kr; andre indtægter på 0 kr skyldes forsinket regning for DUNK 2011. 
• Udgifter 162.626 kr (mod 293.500 i 2010), hvor DUTs digitalisering bidrager. 
• Overskud 63.567 kr, men er mere reelt 3.000 kr. pga. forsinket regning for DUNK 2011. 
• Egenkapitalen er 216.272 kr. 

Foreningen har to bankkonti. Rie Troelsen ønsker at lukke kontoen i Nordea ned pga. store 
administrationsomkostninger. Dette blev akcepteret af generalforsamlingen. 
Regnskabet blev godkendt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen består af maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer; der kan vælges 2 suppleanter.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer fortsætter i andet år af deres valgperiode:  
• Lotte Rienecker, AU 
• Rie Troelsen, SDU 
• Lone Krogh, AAU 
• Anker Helms Jørgensen, IT Universitetet 
• Birgitte Lund Christiansen, DTU 
• Sussi Zimmermann, RUC 

Følgende stiller op for en 2-års periode:  
• Hanne Leth Andersen, RUC 
• Lene Tortzen Bager, AU 

Hanne Leth kunne deltage ikke i generalforsamlingen, men har sendt et skriftligt valggrundlag på 
1.5 side, der uddeltes. Lene Tortzen Bager præsenterede sin faglige profil ift. DUN.  
Eftersom der ikke var kampvalg drejede det sig om at godkende eller ikke-godkende kanditaterne. 
Generalforsamlingen godkendte kandidaterne. Dermed er Hanne Leth Andersen og Lene Tortzen 
Bager valgt til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter 
Den eneste opstillede var Sidsel Winther fra RUC. Hun blev valgt. 

9. Valg af revisor 
Jens Bertelsen var villig til genvalg. Han blev valgt. 



10. Åben drøftelse af aktiviteter 2012-13 
Lotte Riencker indkaldte ønsker til aktiviterer i DUN: 
• Sofia: Hæve beløbsgrænsen på 5000 kr årligt for netværksaktiviteter. Lotte Rienecker: 

opfordrede til dannelse af flere netværk. 
• NN: Internationale aktiviteter lever et parallelt liv ift. DUN iøvrigt. Multikulturelle læringsrum 

og internationale kolleger.  Netværk om sproglige didaktiske og kulturelle forhold ønsker mere 
kontakt til DUN. Opfordrer til fx DUNK-session om internationale forhold. 

• Jens Tofteskov: Underviserudvikling: den pædagogiske udvikling stopper når man bliver lektor 
- det er en livslang proces. 

• Lene Tortzen Bager ønskede mere fokus på undervisningskultur, ikke mindst i Norden.  
Lotte Rienecker takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Anne Jensen, Torben K. Jensen og 
Gitte Holten Ingerslev for deres store indsats gennem adskillige perioder. 

11. Eventuelt 
Forsamlingen takkede Lotte Rienecker for endnu et års formandsskab. 
 


