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Referat 

Generalforsamling i Dansk Universitetspædagogisk Netværk 

17. maj 2018, kl.17.30 

Vingsted Hotel & Konferencecenter 
 

 
 

Formanden, Lars Ulriksen, KU, bød velkommen. 
 
  

1. Valg af dirigent 

Formand Lars Ulriksen forslog Thomas Harboe, KU. 

Thomas Harboe blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (jf. vedtægternes 
§7), samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig (jf. vedtægternes §8). 
Generalforsamlingen kunne dermed erklæres gyldig. 

 
 

2. Valg af referent 

Anne Grete Petersen, DUN-sekretariatet, blev valgt. 

 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

Formanden foreslog at bytte om på dagsordenens punkt 11 (Ideer til aktiviteter) og punkt 
12 (SIG’erne) med henblik på at sikre tid til behandling af SIG’erne. Med denne ændring blev 
dagsordenen godkendt. 

 
 

4. Formandens beretning  
 v/ formand Lars Ulriksen 

Formandens PPT  

Formanden kunne endnu en gang konstatere, at DUN er et velfungerende netværk med 
mange aktiviteter og muligheder for erfaringsudveksling mellem universitetspædagogisk 
interesserede: 

• DUN konferencen 2018 
DUNK18 afspejler dialogen på tværs af institutioner og forskellige organisatoriske 
placeringer samt det internationale input.  

http://dun-net.dk/media/580874/formandens-beretning-2018.pdf
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• Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift  
Formanden beskrev DUT som et tidsskrift med god balance mellem det 
forskningsmæssige fundament og erfaringsudveksling i praksis.  

• Bestyrelsen 
DUNs vedtægter siger, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være på valg 
hvert andet for at sikre kontinuitet. Ved valget til bestyrelsen i 2017 kom denne rytme 
ud af takt. Tre bestyrelsesmedlemmer vil derfor i 2018 stille deres mandat til 
rådighed, hvorved der skal ske nyvalg af fire medlemmer. Også de to suppleanter vil 
stille deres mandat til rådighed.  
Det tilstræbes ved rekrutteringen af nye medlemmer at sikre god variation i 
bestyrelsens sammensætning. 

• SIGs – Special Interest Groups  
SIG’erne spænder bredt i deres grundlag, har en stor spredning i deres aktiviteter og 
bæres af en tværgående interesse for videns- og erfaringsudveksling. SIG’erne har i 
konferencemappen haft mulighed for at afgive deres egne årsberetninger. SIG’erne 
er væsentlige medspillere i mødet med myndighederne, der ofte viser god interesse 
for SIG’ernes arbejde.  

• Nyhedsbrevet DUN-Nyt 
DUNs nyhedsbrev er kommet ind i en stabil gænge med bl.a. jævnlige klummer fra 
bestyrelsen og med DUT-artikler, som anbefales af bestyrelsen. Formanden 
opfordrede medlemmerne til at indsende DUT-anbefalinger til DUN-sekretariatet.  

• DUNs forskningsside  
Efter drøftelserne på sidste års generalforsamling er der nu under dun-net.dk 
publiceret en særlig side om Dansk Forskning.  Nadia Dyrberg fra redaktionsgruppen 
bag forskningssiden fik ordet for en kort præsentation af siden. Man har valgt en 
inkluderende tilgang, ikke kun stringent forskning, men også andre erfaringer. 
Indholdet er hentet fra DUN-medlemmernes PURE-profiler og gennem henvendelser 
til konkrete personer rundt på institutionerne. De 900 publikationer er indtil videre 
inddelt i 3 overordnede kategorier. Redaktionsgruppen arbejder fortsat med bl.a. 
overvejelser om en søgefunktion, yderligere opdeling af kategorierne og 
hyppigheden af opdatering. Redaktionsgruppen modtager gerne feedback på 
indhold og layout. 

• Andre aktiviteter 
ICED: DUN har søgt om værtskabet for ICED konferencen 2022 med Aarhus som 
værtsby. Beslutningen om værtskabet tages på ICED konferencen i juni 2018. 

• Møder med andre aktører 
Formanden understregede, at DUN er et netværk, ikke en politisk organisation, men 
vil fortsætte med at være den universitetspædagogiske stemme i det politiske 
landskab og formidle kontakten til embedsværket i ministeriet.  
I det forgangne år har der været to møder med Udvalg om bedre 
Universitetsuddannelser (UUU), hvor DUN har haft mulighed for at komme med 
indspil og agere diskussionspartner. Det er det klare indtryk, at DUN’s viden bliver 
anerkendt og taget alvorligt. Eksempelvis er DUN omtalt i rapporten fra UUU.  

http://dun-net.dk/dansk-forskning/
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• Centerledermøder 
Der er igen i år afholdt to møder for lederne af de pædagogiske centre.  Centrene er 
organiseret forskelligt, og det er det klare indtryk, at lederne har udbytte af denne 
mulighed for erfarings- og vidensudveksling. På møderne har man bl.a. drøftet 
hvordan man skaber kontakt til de lokale undervisermiljøer, sikring af de 
pædagogiske enheders legitimitet, samt brugen af digitale medier i undervisningen. 
Der er fortsat et ønske om at gennemføre en kortlægning af de ansatte ved de 
pædagogiske centre og enheder for at afsøge, om og i så fald hvordan DUN kan 
understøtte den lokale kompetenceudvikling eller andre behov hos konsulenter og 
forskere. Der er kontakt til en gruppe på SDU, som sammen med kolleger fra Kina, er 
involveret i en sådan kortlægning. Frem for at DUN iværksætter sin egen, er det aftalt, 
at DUN kan trække på resultaterne fra denne konrtlægning. 

• Det politiske landskab  
Der er fra politisk side en stigende interesse for det universitetspædagogiske 
område. Sidste års DUN-forslag om at de videregående uddannelser skal indgå i 
Forsk2025-kataloget blevet en realitet.  
Formanden læste op fra UUU’s anbefalinger om fremtidens universitetsuddannelser, 
hvori indgår, at der skal ske mere vidensdeling om god undervisning mellem 
universiteterne. Tina Bering Keiding, AU, har via sit arbejde som medlem i UUU gjort 
et stort arbejde på dette område. 
 

Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning 
Det blev bemærket, at bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde. Thomas Harboe 
bemærkede, at studienævnssagen, som knytter sig til UUU’s forslag om at flytte 
kompetencer fra studienævn til studieledere, er meget vigtig og spurgte, om 
generalforsamlingen kunne give bestyrelsen mandat til at skrive indlæg på DUNs vegne? 
Formanden svarede, at DUN primært skal være fælles om det pædagogiske, ikke det 
politiske. En eventuel ”aktion” skal varsles/behandles forinden via DUN-nyt eller på et 
bestyrelsesmøde.  
 
Med disse kommentarer blev formandens beretning taget til efterretning. 

 
 

5. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift  
v/ Rie Troelsen, SDU på vegne af ansvarshavende redaktør Kim Jesper Herrmann, AU 

Redaktørs PPT 

Redaktionen har fået tre nye medlemmer siden sidste generalforsamling, og der er i 
redaktionen god variation i baggrund og institutioner. Kim Herrmann ser dog gerne en 
yderligere udvidelse af redaktionen. 

Rie Troelsen gennemgik Kim Herrmanns statistik over publicerede artikler. Den viste et 
moderat niveau for de seneste år og et fald i fht. topåret 2016, hvor DUT  21 havde et tema 
om universitetspædagogikum og bl.a. trykte en en lang række artikler, som byggede på 
projekter fra deltagere i universitetspædagogikum. 

http://dun-net.dk/media/580894/dut-2017-2018-beretning-master.pdf
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Der blev spurgt om der er sket ændringer i bedømmelseskriterierne. Sofie Kobayashi fra 
redaktionen svarede, at faglige artikler nu også skal peer reviewes, og at der er opstillet 
klare kriterier.   

 
 

6. DUNs økonomi - Herunder godkendelse af regnskab og budget  
v/ kasserer Nadia Dyrberg Egemose, SDU 

Regnskab og revisorpåtegning 

Kassereren kunne konstatere, at regnskabet var rettidigt udsendt, og at revisorpåtegningen 
godkendte regnskabet.  
Sekretariatsudgifterne er uændrede, og der har kun været et lille fald i kontingentindtægten 
som følge af Nationalmuseets udmeldelse. 
Herefter omtalte hun primært en række punkter, hvor der på indtægts- eller udgiftssiden 
har været ændringer i fht. 2017:  

• Der er i 2017 ikke afholdt strategiseminar for bestyrelsen og heller ikke seminar for 
ph.d.-vejledere. 

• DUN har haft en helsides ”hverve”-annonce i Information i fm. PhD Cup, dog uden 
effekt. 

• DUNK17 gav overskud i modsætning til DUNK16. 

• ICED kontingent betales ikke længere som fast beløb, men som procentdel af 
kontingentindtægten. 

• Support-klippekortet til hjemmesiden vil formentlig holde 2018 ud. 

• SIG’erne har kun brugt godt 10% af det budgetterede, og mindre i 2017 end i 2016. 

 
Årsresultatet for 2017 var 127.000 kr., hvilke giver en egenkapital på 598.000 kr. 

Det blev spurgt, om ikke-brugte SIG-midler kunne udloddes til andre aktiviteter. Dette 
spørgsmål ville blive behandlet senere. 
   

Dirigent Thomas Harboe:  
Regnskabet blev godkendt, og generalforsamlingen fratog kasserer Nadia Dyrberg Egemose 
og revisor Hanne Nexø Jensen retsansvaret. Budgettet blev ligeledes godkendt. 

 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består af maks. 9 bestyrelsesmedlemmer. 

Fire bestyrelsesmedlemmer fortsætter 2. år af deres valgperiode: 

 Lotte Dyhrberg O’Neill, SDU 
 Anna Bager-Elsborg, AU 
 Nadia Dyrberg Egemose, SDU  

http://dun-net.dk/media/545265/dun-regnskab-2017-med-revisorbemaerkninger.pdf
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 Jens Tofteskov, CBS 
 

Følgende genopstillede for en 2-års periode og blev genvalgt med akklamation: 

 Lars Ulriksen, KU  
 Mette Krogh Christensen, AU  
 Eva Bendix Petersen, RUC 
 Christina Juul Jensen, KU 

 
Der var ingen udtrædelser af bestyrelsen. 

 
 

8. Valg af suppleanter 

Der kan vælges 2 suppleanter. Følgende genopstillede og blev genvalgt med akklamation: 

 Lone Krogh Kjær-Rasmussen, AAU – 1. suppleant 
 Ulla Bergen, CBS – 2. suppleant 

 
 

9. Valg af revisor 

Hanne Nexø Jensen blev genvalgt med akklamation. 

 
 

10.  DUN Konferencen 2019  

Formanden ser gerne, at det som de seneste år er bestyrelsen, der gennem en 
planlægningsgruppe arrangerer DUN konferencen. Det er en fordel, at der sikres en bred 
forankring og bygges videre på tidligere erfaringer, fremfor at det er en enkelt institution, 
der står for arrangementet. Dog skal der naturligvis være mulighed for at indhente 
inspiration fra medlemmerne.  

Temaforslag vil blive indhentet via DUN-nyt til første behandling på et snarligt 
bestyrelsesmødet. Et umiddelbart forslag lød: ”Digitale værktøjer og teknologi i 
undervisningen”. 

 
11. SIG’erne 

Christina Juul Jensen, bestyrelsen, henviste til den tidligere orientering om SIG’ernes 
økonomi ved gennemgangen af regnskabet og deres meget lille forbrug. Kommentaren fra 
SIG’erne lyder oftest, at indkasseringen af udlæg vil være uforholdsmæssig tung 
administrativt, og at man derfor afstår fra at få refunderet udgifter.  Formanden påpegede, 
at hvis SIG’erne brugte alle de afsatte midler, ville der på sigt opstå et underskud. 

Bestyrelsen ønskede i den nuværende situation en drøftelse af bestemmelserne for hvad 
SIG’erne må bruge penge på. Bestyrelsen er derfor kommet med forslag til en mere 
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fleksibel bevillingsform, som man vil arbejde videre med. Der var flere tilkendegivelser til 
fordel for en ændring af bevillingsformen. 

Bestyrelsen har i årets løb givet afslag på en ansøgning om midler til en aktivitet, der ikke 
var forankret i en SIG. I den konkrete sag diskuterede bestyrelserne kriterierne for tildeling 
af midler, og afslaget blev givet med henvisning til, at der ikke var tale om en 
universitetspædagogisk kerneaktivitet, som ville være relevant over tid. Bestyrelsen vil 
hellere bruge midler på de løbende SIG-aktiviteter, hvilket desuden vil synliggøre for 
institutionerne, hvad de får for kontingentmidlerne.  

Der blev givet udtryk for, at SIG’erne mest er der for sig selv og ikke er åbne for alle 
undervisere. Bestyrelsen kommenterede, at den arbejder meget med SIG’erne og stiller 
krav om afholdelse af åbne arrangementer og om formidling af mødeaktiviteter i f.eks. 
DUN-nyt. SIG’erne opfordres til at udvide deltagerkredsen og afholde åbne arrangementer, 
som der har været afholdt 3 af i 2017. 
 

 
 

12. Ideer til aktiviteter 

Da man nåede til dette punkt kunne dirigenten konstatere, at tiden var gået, og punktet 
måtte derfor behandles udenfor generalforsamlingen. 

 

 
13. Eventuelt 

Dette punkt måtte ligeledes behandles udenfor generalforsamlingen. 
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