
Referat fra DUNs generalforsamling onsdag d. 12. maj 2010 
Sted: Kilen, Copenhagen Business School, København. Tid: 12.5.2010 kl. 8.00 - 9.00 Tilstede: 18 personer samt formanden 

 
 

 1. Valg af dirigent: 
Peter Stray Jørgensen 

 
 2. Valg af referent: 
Julie Marie Isager 
 
 3. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt 
 
 4. Formandens beretning v. Lotte Rienecker: 
DUNs aktiviteter det forgangne år: 

- Bestyrelsen er glad for den nye, velfungerende sekretærfunktion  
- Hjemmesiden har fået nyt layout og der arbejdes på en ressourcebank for danske universitetspædagogiske bidrag 
- Nyhedsbrev og DUT er kerneaktiviteter 
- Medlemmerne opfordres til at sende flere nyheder til nyhedsbrevet 
- Der er oprettet et par netværksgrupper  
- Ph.d.netværksgruppen planlægger en konference om ph.d.-vejledning 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
5. Foreningens økonomi v. Rie Troelsen: 
Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet med revisorpåtegning kan ses på DUNs hjemmeside.  
 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Følgende genvalgtes: 
Anne Jensen (SDU)  
Rie Troelsen (SDU) .  
Anker Helms Jørgensen (ITU) 
Lone Krogh (AAU) 
Følgende nyvalgtes: 
Gitte Ingerslev (DPU/AU)  
 
Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2010. 
 
Tak til Mads Hermansen (CBS) for stor indsats. 
 
 
7. Valg af suppleanter:  
Jens Dolin (KU) 
Thomas Harboe (KU/SDU) 
Søren Dupont (RUC) 
 
 8. Valg af revisor: 
Jens Berthelsen (KU) genvælges 
 
 9. Åben drøftelse af fremtidige aktiviteter: 
Følgende er forslag fra salen omhandlende mulige fremtidige fokus og udviklingsområder i DUN: 

- Ny netværksgruppe: Netværk for udviklere af fagdidaktiske overbygningskurser på kandidatuddannelserne for kommende 
gymnasielærere 

- Konference om adjunktpædagogikums udfordringer?  
- Konference om organisatoriske indholdsforandringsprocesser?  
- Forslag til konferenceformen: Rundbordsdiskussioner ud fra papers  
- Forslag til konferenceformen: Afstikkere fra konferencens tema, hvor alle kan fremlægge noget uforpligtende, f.eks. 

undervisere om ”Spændende ting i min undervisning” 
 
Netværksgrupper dannes på den enkeltes initiativ gennem www.dun-net.dk og ved at reklamere for sin netværks-ide i nyhedsbrevet.  
 
Ad. 10. Eventuelt: 
Vedtægterne bør være læselige – også ved udskrift fra hjemmesiden.  

 
 

Julie Marie Isager, 18.5.2010 

http://www.dun-net.dk/�

