
DUN’s  generalforsamling:  Referat  
Trinity	  i	  Fredericia,	  torsdag	  d.	  23.	  maj	  2013	  

	  

Til	  stede	  i	  panelet:	  Lene,	  Sussie	  Zimmerman,	  Anker	  Helms,	  Hanne	  Leth	  Andersen,	  Lotte	  Rienecker	  og	  Peter	  

Stray.	  Der	  er	  derudover	  34	  deltagere.	  

	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  

Peter	  Stray	  (PS)	  vælges	  som	  dirigent.	  PS	  melder,	  at	  forsamlingen	  er	  lovlig	  og	  beslutningsdygtig.	  

2.	  Valg	  af	  referent	  	  

Christina	  Juul	  Jensen	  vælges	  som	  referent.	  

3.	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  

PS	  melder,	  at	  forsamlingen	  er	  lovlig	  og	  beslutningsdygtig.	  Dagsorden	  er	  godkendt.	  

4.	  Formandens	  beretning	  ved	  formand	  Hanne	  Leth	  Andersen	  

Hanne	  Leth	  (HL)	  fortæller	  om	  DUNs	  væsentligste	  aktiviteter	  2012-‐2013,	  som	  HL	  ser	  
som:	  

 Flytte	  og	  udvide	  DUN	  som	  kvalitetsudvikler	  på	  de	  danske	  universiteter,	  som	  et	  alternativ	  til	  
akkreditering	  og	  ekstern	  evaluering	  

 Fokus	  på	  anerkendelse	  af	  undervisning	  og	  uddannelsesledelse:	  	  
 DUT	  har	  fået	  ny	  redaktør,	  videreførelse	  med	  tematiske	  fokus	  og	  høj	  kvalitet	  
 Månedligt	  nyhedsbrev	  (ved	  Lotte)	  udsendes	  til	  ca.	  1200	  individuelle	  medlemmer.	  
 Hjemmesiden,	  løbende	  udvikling,	  samlet	  information	  og	  videndeling.	  Mulighed	  for	  at	  gøre	  
siden	  endnu	  mere	  aktiv	  og	  fuld	  af	  ressourcer,	  mere	  en	  reklamesøjle	  for	  universitetspædagogisk	  
udvikling	  

 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	  ICED’s	  bestyrelse,	  der	  afholder	  en	  årlig	  konference	  med	  
400	  internationale	  deltagere.	  

 Nordisk/baltisk	  konference	  afholdt	  i	  januar	  2013	  i	  Estland,	  med	  mange	  DUN-‐medlemmer	  som	  
deltagere	  

 Lotte	  Rienecker	  har	  samarbejdet	  med	  Det	  Kongelige	  Bibliotek	  om	  litteraturressourcer	  for	  
DUN’s	  medlemmer;	  slut	  i	  2013	  

 DUNK	  2013:	  særlig	  profil,	  takket	  være	  Lotte	  og	  Lene	  
 Markering	  af	  DUN	  i	  medierne:	  Politiken,	  Magisterbladet,	  Forskerforum	  
 Universiteternes	  eget	  kvalitetsarbejde.	  
 Hvad	  er	  DUN	  for	  et	  netværk,	  status,	  bestyrelsens	  rolle.	  Tanker	  om	  medlemskreds,	  
repræsentation,	  roller.	  –	  mange	  projekter,	  men	  ikke	  mange	  kræfter.	  Behov	  for	  flere	  netværk	  
for	  at	  opbygge	  specialiseret	  viden	  på	  tværs	  af	  universiteter,	  for	  mere	  specialiserede	  kollokvier	  
og	  konferencer,	  netværk	  for	  studieledere	  og	  prodekaner,	  internationalt	  samarbejde	  og	  
markering,	  videre	  arbejde	  med	  hjemmeside,	  små	  undersøgelser…	  Bestyrelsens	  rolle	  kunne	  
være	  at	  gennemføre	  alt	  dette,	  men	  det	  kræver	  opbakning	  og	  sekretariatshjælp,	  en	  nødvendig	  
styrkelse	  som	  bestyrelsen	  lægger	  op	  til	  nu.	  Derfor	  ønsker	  bestyrelsen	  at	  få	  lov	  til	  at	  sætte	  
kontingentet	  op	  

	  
PS	  melder,	  at	  formandens	  beretning	  er	  godkendt.	  

	  



5.	  Dansk	  Universitetspædagogisk	  Tidsskrift,	  beretning	  ved	  redaktør	  

Ved	  Nina	  Bonderup	  Dohn	  (NBD)	  
Redaktionen	  byder	  velkommen	  til	  Jens	  Tofteskov	  (JT)	  som	  ny	  redaktør	  fra	  15.	  juli	  i	  stedet	  for	  NBD.	  
Derudover	  skal	  der	  findes	  et	  nyt	  medlem	  for	  Anker	  Helms.	  	  
	  
DUT	  13	  er	  udkommet	  i	  september	  om	  studiemiljø.	  DUT	  14	  er	  udkommet	  som	  konferencenummer.	  
DUT	  15	  kommer	  snart.	  Og	  DUT	  16	  arbejdes	  der	  på.	  
	  
NBD	  fortæller,	  at	  der	  i	  praksis	  blive	  afvist	  artikler	  til	  DUT,	  men	  normalt	  vil	  man	  forsøge	  at	  hjælpe	  
forfatteren	  hen	  mod	  en	  trykbar	  artikel.	  Det	  er	  tanken	  at	  få	  bedst	  mulige	  artikler.	  Ca.	  28	  %	  af	  de	  
indsendte	  artikler	  bliver	  afvist.	  Der	  har	  været	  indsendt	  47	  artikler	  i	  alt.	  
	  
Lotte	  Rienecker	  spørger	  om,	  der	  kan	  bruges	  udenlandske	  reviewere,	  hvilket	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  
	  
Eftersom	  DUT	  er	  blevet	  digitaliseret	  kan	  man	  nu	  se	  på,	  hvor	  mange	  artikler	  der	  bliver	  downloaded.	  
Hver	  enkelt	  artikel	  i	  gennemsnit	  er	  blevet	  hentet	  ca.	  200	  gange,	  og	  hvor	  den	  mest	  hentede	  artikel	  er	  
hentet	  ca.	  880	  gange	  og	  den	  mindst	  hentede	  artikel	  er	  hentet	  ca.	  60	  gange.	  	  
	  
Forsamlingen	  takker	  NBD	  for	  det	  store	  arbejde.	  

6.	  Foreningens	  økonomi	  ved	  kasserer	  Rie	  Troelsen	  (RT)	  

	  
Se	  tidligere	  tilsendte	  bilag	  for	  detaljer	  i	  foreningens	  økonomi.	  	  
RT	  fortæller,	  at	  kontingentindtægt	  er	  det	  samme	  som	  forrige	  år,	  men	  dette	  vil	  ændre	  sig	  fremadrettet	  
grundet	  fusion	  af	  enheder.	  	  
RT	  fortæller,	  at	  regnskabet	  går	  i	  næsten	  nul.	  	  
	  
RT	  fremlægger	  tanken	  om,	  at	  bestyrelsen	  ønsker	  at	  fremme	  de	  pædagogiske	  aktiviteter	  i	  DUN,	  både	  
landsdækkende	  universitetspædagogiske	  arrangementer,	  specialiserede	  vidensopbyggende	  
netværksgrupper,	  hjemmeside	  og	  samarbejde	  på	  tværs.	  For	  at	  understøtte	  dette	  arbejde	  er	  der	  behov	  
for	  en	  vis	  sekretariatsunderstøttelse	  hvilket	  bestyrelsen	  forventer	  at	  få	  gennem	  AEU	  (bilag	  vedlagt	  
indkaldelse	  til	  generalforsamlingen).	  Det	  indstilles	  derfor,	  at	  der	  sker	  en	  fordobling	  af	  kontingentet	  
(oversigt	  over	  nuværende	  kontingenter	  vedlagt).	  
	  
På	  fremlæggelsen	  om	  det	  øgede	  kontingent	  generes	  flere	  holdninger	  fra	  salen:	  
	  
RT	  fremlægger	  tanken	  om,	  at	  det	  øgede	  kontingent	  kunne	  være	  med	  til	  at	  betale	  for	  en	  
sekretærfunktion	  til	  DUN	  (Dog	  vil	  en	  fordobling	  af	  en	  fordobling	  af	  kontingentet	  ikke	  kunne	  dække	  
sekretærfunktionen).	  	  
	  
Det	  lægges	  ud	  på	  generalforsamlingen	  om	  DUN	  skal	  professionaliseres	  og	  hvordan.	  Skal	  DUN	  være	  en	  
uddannelsespolitisk	  stemme	  og	  hvordan.	  Og	  om	  DUN	  skal	  have	  en	  aktivitetsudvidelse	  for	  det	  øgede	  
kontingent.	  
	  
Der	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  situationen	  fra	  salen:	  det	  fremlægges,	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  
kontingentforhøjelse	  samt	  et	  ønske	  om	  et	  øget	  aktivitetsniveau.	  -‐	  men	  hvad	  er	  det	  man	  får	  for	  sine	  
penge	  og	  ønsker	  medlemmer	  flere	  aktiviteter?	  HL	  spørger	  igen;	  hvad	  er	  det	  vi/I	  ønsker?	  	  
Skal	  dette	  diskuteres	  i	  andet	  forum?	  	  
	  
Der	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  kontingentforøgelsen	  betyder	  en	  automatisk	  fordobling	  af	  de	  
eksisterende	  kontingenter	  eller	  skal	  der	  indtænkes	  andre	  parametre?	  Samt	  om	  hvem	  der	  bestemmer	  
det.	  PS	  gør	  klart,	  at	  det	  er	  bestyrelsen,	  der	  vedtager	  kontingent	  størrelse	  (jf.	  §	  5	  i	  DUNs	  vedtægter).	  
	  
Fremlæggelsen	  generer	  mange	  forskellige	  holdninger.	  Meningsudvekslingen	  høres	  og	  tages	  ad	  notam	  
og	  bestyrelsen	  får	  mandat	  til	  at	  gå	  videre	  med	  dette,	  og	  skal	  fremlægge	  resultater	  senere.	  
	  



Derudover	  spørges	  der	  til,	  om	  DUN	  skal	  være	  stedet,	  hvor	  man	  søger	  penge	  til	  arrangementer	  eller	  
skal	  der	  søges	  midler	  uden	  for	  DUN?	  Der	  er	  erfaringer	  fra	  salen	  om	  statens	  kompetencefond	  og	  at	  søge	  
tipsmidler.	  Der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  dette	  betyder	  om	  arrangementerne	  så	  skal	  afholdes	  som	  
arrangementer,	  hvor	  DUN	  står	  som	  arrangør,	  hvis	  det	  er	  et	  netværk	  i	  DUN	  regi,	  der	  arrangerer,	  men	  
ikke	  DUN,	  der	  betaler.	  
	  
	  

7.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  

Bestyrelsen	  består	  af	  maksimalt	  9	  bestyrelsesmedlemmer;	  der	  kan	  vælges	  2	  suppleanter.	  	  
Følgende	  bestyrelsesmedlemmer	  fortsætter	  i	  andet	  år	  af	  deres	  valgperiode:	  	  

 Hanne	  Leth	  Andersen	  (HL),	  RUC	  
 Lene	  Tortzen	  Bager	  (LT),	  AU	  og	  privat	  
 Lone	  Krogh,	  AAU	  

Følgende	  genopstiller	  for	  en	  2-‐års	  periode:	  	  
 Lotte	  Rienecker,	  DTU	  
 Rie	  Troelsen,	  SDU	  
 Anker	  Helms	  Jørgensen	  (AH),	  IT	  Universitetet	  
 Sussi	  Zimmermann,	  RUC	  

Herudover	  opstiller	  følgende	  for	  en	  2-‐års	  periode:	  
 Jens	  Tofteskov	  (JT),	  CBS	  
 Claus	  Thorp	  Hansen	  (CT),	  DTU	  	  
 Mette	  Krogh	  Christensen	  (MK),	  AU	  
 Birgitte	  Madelung	  (BM),	  KU	  

En	  enig	  forsamling	  samt	  bestyrelsen	  byder	  den	  nye	  bestyrelse	  bestående	  af:	  	  HL,LT,	  AH,	  CT,	  BM,	  	  JT	  og	  	  
MK	  velkommen.	  	  
	  

8.	  Valg	  af	  suppleanter	  

En	  enig	  forsamling	  samt	  bestyrelsen	  byder	  suppelanterne	  Sidsel,	  Lone	  og	  Sussi	  velkommen	  	  

9.	  Valg	  af	  revisor	  

Revisoren	  genvælges.	  

10.	  Åben	  drøftelse	  af	  aktiviteter	  2012-‐13	  

Vedrørende	  næste	  års	  DUN	  konference;	  Søren	  Dupont	  tilbyder,	  at	  RUC	  forestår	  næste	  års	  konference.	  
Da	  der	  endnu	  ikke	  er	  fastlagt	  et	  tema	  til	  konferencen,	  er	  forslag	  hertil	  velkomne.	  

11.	  Eventuelt	  

Intet	  
	  
	  
	  
	  
Dirigenten	  afslutter	  og	  takker	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
 


