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Velkommen 
Formand for DUN, Lars Ulriksen, bød velkommen til DUNs generalforsamling – online edition. 

 
 

1. Valg af dirigent 
DUNs bestyrelse foreslog Thomas Harboe, KU. Thomas Harboe blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (jf. vedtægternes §7), samt at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig (jf. vedtægternes §8). 
Generalforsamlingen blev hermed erklæret gyldig. 
 

2. Valg af referent 
Det blev oplyst, at generalforsamlingen blev optaget udelukkende til brug for senere referatskrivning i 
DUN-sekretariatet og efterfølgende ville blive slettet.  
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
4. Formandens beretning v/ Lars Ulriksen, formand for DUN 

Bestyrelsen havde besluttet, at beretningen skulle ligge i åbningstalen for DUNK 20, derfor gennemgik 
Lars kun hovedpunkterne i beretningen. Formandens beretning med alle fakta kan ses på DUN-net.dk. 
 
DUNs aktiviteter er vellykkede: Der er en høj grad af aktivitet i SIG’erne, antallet af medlemmer i DUN 
er steget i forhold til sidste år, aktiviteten på DUNs hjemmeside er også højere end den var sidste år. 
Generelt er det udtryk for, at DUNs aktiviteter bruges og fungerer, samt at DUN er et sted, som folk 
oplever, man kan bruge til at diskutere og udveksle erfaringer. 
 
Kasper Bergstrøm - tidligere SDU, nu KU - blev valgt som suppleant og trådte ind som fuldt medlem af 
bestyrelsen efter jul, fordi Nadia Dyrberg Egemose desværre var nødt til at forlade bestyrelsens 
arbejde.  
Vi sætter stor pris på og er glade for det bidrag, Nadia har lagt undervejs i arbejdet. 
 
Centerledermøderne danner ramme for, at lederne fra de pædagogiske enheder kan mødes og 
diskutere. Der bliver normalt afholdt 2 møder om året, men pga. Corona blev mødet her i foråret 
udskudt. Centerledermøderne er et af de steder, hvor DUN har mulighed for at skabe rammerne for 
udveksling af erfaringer og for udvikling af det universitetspædagogiske felt. 
 
Læringsbarometeret rummer nogle store muligheder, fordi det er en konkret tilkendegivelse om, at det 
kan være værd at gøre noget ved studiemiljøet og læringsmiljøet på institutionerne. Vi har talt om, at 
de aktive i DUN måske burde blive inddraget, når institutionernes ledelse skal forsøge at fortolke 
resultaterne, men også hjælpe til at omsætte det til konkrete initiativer. Det er et krav i stillingen, at 
alle ansatte på universiteterne med undervisningsopgaver både har ret og pligt til løbende 
kompetenceudvikling. Dette kan dog godt give nogle udfordringer omkring, hvordan man finder en 
form, som kan få de erfarne undervisere til at engagere sig til at deltage i kompetenceudvikling. Dette, 
mener vi i bestyrelsen, er et vigtigt område at gå videre med.  
 

https://dun-net.dk/om-dun/%C3%A5rsberetninger/
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Lars Ulriksen fortalte desuden, at universitetspædagogikkens placering i det pædagogiske landskab står 
mere fremhævet med en stærk opmærksomhed, og derfor kan man sige, at der er medvind til at sætte 
gang i nogle udviklingsopgaver. En risiko er, at hvis den måde, det universitetspædagogiske arbejde er 
organiseret på, ikke understøtter den vidensproduktion, der også skal være, så kan vi risikere at sætte 
nogle ting over styr. Så det er værd at have blik for fremover, hvordan vi sikre en fortsat vidensbasering 
og vidensproduktion.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

5. DUNs økonomi  - Herunder godkendelse af regnskab og budget  v/ Martin Niss, kasserer  
Bilag 1: Regnskab, budget og revisorbemærkninger 
 
2019 gav et underskud på 29.674 kr. DUT blev ca. 15.000 kr. dyrere end budgetteret med, grundet flere 
artikler og mere korrekturlæsning. Udgiften til administration på SDU steget fra 409.176 kr. i 2018 til 
480.000 kr. i 2019. En stigning der skyldes, at lønudgiften ikke har været reguleret siden 2014. 
Sekretariatet har desuden fået flere opgaver svarende til ca. 10% mere. Udgifterne til bestyrelsen er 
steget lidt, fra 18.217 kr. i 2019, til 30.605 kr. i 2020, hvilket skyldes, at bestyrelsesmøderne skal 
afholdes på skift hos de forskellige bestyrelsesmedlemmer, og at der derfor er nogle øgede 
rejseudgifter. Enkelte poster er lavere end budgetteret – særligt SIG’erne, som sjældent bruger alle de 
afsatte midler.  
DUNs egenkapital ligger på lidt over en halv million, så underskuddet giver ikke grund til bekymring.  
 
Budgettet har ændret sig lidt grundet Corona-situationen, men det har ikke en stor effekt på det 
overordnede resultat. Vi har budgetteret med et underskud for næste år, som vi plejer at gøre, fordi vi 
har den erfaring, at SIG’erne ikke bruger alle de penge der bliver afsat til dem. Det budgetterede 
underskud er stadig sådan, at egenkapitalen ikke er i fare for at komme i negativ. 
 
Dirigenten kommenterede, at egenkapitalen er en tilbagevendende diskussion på DUNs 
generalforsamlinger, hvor der ofte bliver sagt, at man skal passe på med, at egenkapitalen bliver for 
stor. 
 
Revisor Hanne Nexø Jensen, KU, havde en bemærkning omkring egenkapitalen, at det er vigtigt at 
huske på, at når DUN har en fast administrationsomkostning årligt eller en udgift på knap en halv 
million kroner, så skal DUN også have et vist økonomisk beredskab, hvis det nu skulle ske, at der 
kommer et fald i indtægterne, for stadig at kunne svare den aftalte udgift, der er til administration. Hvis 
man skal være lidt forsigtig, skal man have en egenkapital der kan dække et års udgifter, eller i hvert 
fald ansættelsesperiodens opsigelse mm.  
 
Spørgsmål om ICED-udgiften, der er steget fra godt 8.000 kr. til omkring 25.000 kr.: 
Det skyldes, at DUNs ICED-repræsentant Jacob Ravn fra CBS, tidligere har fået nogle af udgifterne betalt 
af CBS. Derudover dækker beløbet dele af både 2019 og 2020’s udgifter til deltagelse i de årlige ICED-
møder. 
 
Spørgsmål til ny post i budget, podcast, hvor der er sat 60.000 kr. af: 
Det er en podcastproduktion om universitetspædagogik, som DUN har valgt at engagere sig i for at 
promovere universitetspædagogik samt fremme SIG’ernes arbejde og hjælpe med at formidle deres 
niche af universitetspædagogikken ud til et bredere publikum – bl.a. DUNs medlemmer. Det foregår via 
Kasper Bergstrøm, KU, og derfor er der blevet sat nogle penge af til det, så han kan hyre hjælp og sætte 
nogle timer af til det. 

https://dun-net.dk/media/1149582/bilag-1-dun-regnskab-2019-samt-revisorbemaerkninger.pdf
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Regnskabet blev godkendt. 
 

6. Valg af bestyrelse 
Bilag 2: Kandidaturer bestyrelsen 2020 
Bestyrelsen består af maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer.  
 
Følgende fortsætter 2. år af deres valgperiode: 
• Nikolaj Stegeager, AAU  
• Martin Niss, RUC 
• Lotte O'Neill, SDU  
• Anna Bager-Elsborg, AU  
• Ulla Bergen, CBS 
• Kasper Bergstrøm, KU 
 
Følgende genopstiller for en 2-års periode: 
• Lars Ulriksen, KU  
• Mette Krogh Christensen, AU 
• Christina Juul Jensen, KU 
 
Lars Ulriksen, KU, Mette Krogh Christensen, AU, og Christina Juul Jensen, KU, blev genvalgt. 
 
I overensstemmelse med vedtægterne, konstituerer bestyrelsen sig selv efterfølgende. 

 
7. Valg af suppleanter 

Bilag 3: Kandidatur suppleant 
Der kan vælges 2 suppleanter.  
 
Følgende stiller op: 
• Søren Smedegaard Bengtsen, AU 
 
Søren Smedegaard Bengtsen, AU, blev valgt. 
 

8. Valg af revisor 
 
Følgende genopstiller: 
• Hanne Nexø Jensen, KU 
 
Hanne Nexø Jensen, KU, blev valgt. 

 
9. DUN Konferencen 2021 – Temaforslag 

 
a. Forslag fra Lotte Rienecker: Universitetsundervisning som formidling – analog og digital 

Undervisning og formidling er så tæt på hinanden, samt det kunne være online læring, mundtlig 
formidling, skriftlig formidling mm. 
 

b. Forslag fra Lotte Rienecker: Digital understøttelse af læring på universiteterne 

https://dun-net.dk/media/1149548/bilag-2-kandidaturer-medlemmer-duns-bestyrelse-2020.pdf
https://dun-net.dk/media/1149551/bilag-3-kandidatur-suppleant-duns-bestyrelse-2020.pdf
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Det er et kæmpe tema her i Corona-tiden, hvor så mange kommer til at undervise online. 
 

c. Forslag fra Lars Ulriksen: Universitetsunderviserens vidensgrundlag - hvad skal man vide?  
Det er en måde at diskutere, hvordan vi skal kompetenceudvikle. Titlen er inspireret af Lars Brian 
Krog og Hanne Møller Andersen, der har skrevet om naturfagsunderviserens vidensgrundlag, hvor 
de trækker på Shulmans Pedagogical Content Knowlegde, men hvor pointen er generel pædagogisk 
viden samt faglig viden. Det kunne være spændende at se, hvad vi som universitetsundervisere 
egentlig har brug for at vide for at lave god undervisning.  
 

10. Ideer til aktiviteter i 2020 
 
a. Forslag fra Lotte Rienecker: At DUN afprøver SRHE’s kompetenceudviklingsforløb, fx med tre 

deltagere – og formidler erfaringerne.  

Dirigenten kommenterede, at han selv har været på deres årlige konference, samt til deres workshops i 
London og har en blandet oplevelse af det. Han mener, at det virker meget britisk og måske er blevet 
det endnu mere i forbindelse med Brexit, samt at nogle at temaerne til de workshops, de holder, efter 
hans mening er lidt langhårede. Han har dog ingen tvivl om deres seriøsitet og dybden i deres arbejde. 
 
Prisen for deltagelse vides ikke. 
 
 
b. Forslag fra Lars Ulriksen: Bestyrelsen har planlagt af gennemføre nogle seminaraktiviteter i 

tilknytning til læringsbarometeret med hhv. UFM (Undervisnings- og Forskningsministeriet), EVA 
(Danmarks Evalueringsinstitut) og Tænketanken DEA.  

Dirigenten kommenterede, at han er blevet kontaktet af Tobias Høygaard Lindeberg fra Tænketanken 
DEA - på Lars Ulriksens opfordring - omkring et samarbejde om dette og omkring 
uddannelsesledelsesprogrammer og mener derfor, det kunne være relevant og interessant for DUN. 
 
Dirigenten fortalte, at bestyrelsen er åben for, at man sender forslag igennem hele året, til både DUN 
Konferencen 2021 samt til aktiviteter i 2020.  
 

11. Eventuelt   
Intet under eventuelt. 

 
 
Afslutning 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for gennemført med tak for god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten for at styre alle igennem generalforsamlingen igen, trods lidt ekstraordinært 
vanskelige betingelser. 
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