
Referat af DUNs generalforsamling 6. maj 2014 
 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Peter Stray (PS) vælges som dirigent.    
 
2. Valg af referent 
Christina Juul Jensen (CJJ) vælges som referent. 
 
3. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden godkendes. PS melder, at forsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 
 
4. Formandens beretning 
Hanne Leth Andersen (HLA) beretter om DUNs aktiviteter; bestyrelsesmøder, strategiseminarer, videndeling, 
inspiration, netværk, DUT, DUN-konference, kontakt til danske universiteter, forskning og politiske udmeldinger samt 
om DUNs facilitering af møder mellem pædagogiske centre/enheder/interessenter fra danske universiteter. 
  
DUN har 20 års jubilæum (DUN er stiftet i 1994).    
 
DUT (DUNs tidskrift) har mere end 20.000 visninger årligt. Det er en flot fremgang og vidner om, at det går godt med 
tidsskriftet. 
 
HLA beskriver DUNs visioner; Bestyrelsen kan arbejde med et kvalitetsløft som samlende organ for undervisere og 
undervisningsudviklere. Og DUN skal fungere som platform for udveksling af idéer samt fortsætte udviklingen af det 
universitetspædagogiske arbejde. Dette er en fortsættelse af, hvad DUN arbejder med og har arbejdet med; en 
tydeligere og mere udadvendt organisation, der fremmer viden og kompetencer inden for universitetsundervisning og 
bidrager til kvalitet i uddannelserne på tværs af de danske universiteter. Et bidrag til DUN som udadvendt organisation 
er blandt andet en ansættelse af et deltidssekretariat, der er med til at gøre DUN mere kontaktbar samt løfte DUNs 
opgaver. 
 
For at møde visionerne arbejder DUN med flere delmål: DUN skal blive bedre til at opbygge netværk (SIG - special 
interest group). DUN skal udbyde kurser for særlige målgrupper fx kurser for erfarne ph.d.- vejledere. DUN kan lave 
lærebøger og videoer, der kan guide om fx om digital eksamen, formativ evaluering og studenterportfolio. 
 
Der er allerede flere netværk (SIG) aktive i DUN-regi som fx netværk for udvikling af ph.d.-vejledning (NUP), 
Universiteternes Innovations og Entreprenørskabspædagogiske Netværk (UNIEN) og adjunktpædagogikum. Derudover 
arbejdes der fx på netværk om studielederuddannelse.  
 
DUN har flere alliancer herunder; ICED, udenlandske universitetspædagogiske centre, Danske Universiteter, 
professionshøjskolerne, gymnasieskolen og Uddannelsesministeriet. 
 
5. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, beretning ved redaktør 
Jens Jørgen Hansen (SDU) deler følgende viden (eftersendt): 
 
”Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift har i det forløbne år udgivet to tidsskriftsnumre: 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 15: Ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse. Udgivet september 
2013 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 16: Progression igennem universitetsuddannelse. Udgivet marts 2014 

I DUT15 sættes fokus på de ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse dvs. på den kultur, som de ph.d.-
studerende uddannes i og til og på de udfordringer, der ligger i at være ph.d.-studerende. Nummeret indeholder en 
leder, 2 artikler inden for temaet, 9 artikler uden for temaet og 1 anmeldelse. Lederen Ph.d.-studerendes arbejdsmiljø 
og uddannelse er skrevet af Sidsel Winther, RUC.  



 
DUT16 handler om progression igennem universitetsuddannelse. Progression refererer her både til den studerendes 
oplevelse af sammenhæng i læringsforløbet og til progression som undervisere og uddannelsesplanlæggere 
tilrettelægger uddannelsen efter. DUT 16 indeholder en leder, 4 artikler inden for temaet, 7 forskningsartikler udenfor 
temaet og 2 formidlingsartikler. Lederen Progression og studiefremdrift er skrevet af Frederik Voetmann Christiansen, 
KU.  
 
Planlagte udgivelser: 
 
DUT 17: Undervisningsevaluering. Udgives september 2014.  
 
DUT 18: Masseuniversitetets udfordringer. Udgives marts 2015. 
 
Medlemmer af DUT maj 2014 

• Annie Aarup Jensen, AAU 
• Berit Lassesen, AU  
• Claus Thorp Hansen, DTU  
• Tom Børsen, AAU  
• Annemette Kjærgaard, CBS  
• Michael Pedersen, RUC 
• Jens Jørgen Hansen, SDU (ansvarshavende redaktør) 

 
Følgende er stoppet som redaktører:  

• Frederik Christiansen, KU 
• Sidsel Winther, RUC 
• Signe Skov, RUC  

 
Tak for jeres store indsats.” 
 
6. Foreningens økonomi v. kasserer Rie Troelsen 
Gennemgang af regnskabet 2013. Som varslet ved sidste generalforsamling er der en ændring af kontingent grundet 
fusioner mellem enheder. Der er et underskud, som primært skyldes, at der i regnskabsåret er betalt regninger for to 
DUN-konferencer, hvorfor regnskabet vil udlignes i næste regnskabsår. 
 
Regnskabet er at finde på DUNs hjemmeside; DUN-net.dk. Der er ingen kommentarer til regnskabet fra forsamlingen. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyresen kan have op til 9 medlemmer. Bestyrelsen består af:  
Formand; Hanne Leth Andersen, RUC (på valg) 
Næstformand: Lotte Rienecker, DPU 
Rie Troelsen, SDU 
Anker Helms Jørgensen, ITU 
Claus Thorp Hansen, DTU  
Jens Tofteskov, CBS 
Mette Krogh Christensen, AU 
Birgitte Madelung, SDU 
 
Lene Torzten Bager, AU træder ud. 
Hanne Leth Andersen opstiller, vælges og fortsætter som formand yderligere et år. 
Christina Juul Jensen, KU, opstiller og vælges til bestyrelsen for en to årig periode. 
 
8. Valg af suppleanter 
Sussi Smith, RUC, og Lone Krogh, AAU, vælges som suppleanter.  
Sidsel Winther, RUC; trækker sig. 
 
9. Valg af revisor 
DUNs revisor går af, hvorfor en ny revisor ønskes. Revisoren findes i forsamlingen og Hanne Nexø Jensen vælges som 
ny revisor for DUN.  



 
10. Åben drøftelse af oplæg til strategi samt aktiviteter 2014-15 
Herunder skal DUN have et nyt navn og hvem vil afholde konference næste år 
  
Birgitte Madelung har forberedt oplæg om DUNs image; dækker navnet Dansk Universitetspædagogisk Netværk 
egentligt de aktiviteter som DUN arbejder med, og hvad tænkes om DUN. Efter kort gruppearbejde i plenum stemmes 
der i forsamlingen om, hvorvidt bestyrelsen det næste år skal arbejde videre med ideen om måske at navneændre 
DUN. 12 personer stemmer for. 15 stemmer imod, mens 1 stemmer for, at der ændres navn, men ikke akronym. 
Dermed forkastes forslaget om at arbejde videre med potentiel navneændring. John Andreasens kommentarer til 
debatten, at han ikke finder det nødvendigt at navneændre DUN, men at tidskriftet kunne navneændres, da 
akronymet DUT ikke synes optimalt.  
 
. DTU overvejer muligvis at arrangere DUN konferencen 2015 og inviterer andre til at samarbejde om planlægningen 
af konferencen. Dirigenten konkluderer, at idet der ikke allerede nu findes arrangører til næste års konference her ved 
generalforsamlingen,er det bestyrelsens opgave at finde arrangører af næste års konference. 
NB (12. maj 2014: AU bliver næste års DUN-konference-arrangør) 
 
11. Eventuelt 
HLA takker bestyrelsen og redaktøren for deres engagerede arbejde. 
 
 
 
Dirigenten afslutter og takker for god ro og orden. 
 


