
     

Referat af DUNs generalforsamling 7. maj 2015 
 

1. Valg af dirigent 
Peter Stray (PS) vælges som dirigent. 

2. Valg af referent 
Dianna Simmelsgaard (DS) vælges som referent. 

3. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden godkendes. PS melder, forsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig 

4. Formandens beretning 
Hanne Leth Andersen (HLA) beretter om ændringer i bestyrelsessammensætning, hvor Claus Thorp 
Hansen, DTU udtrådte i starten af perioden og suppleant Lone Krogh, AAU trådte til i stedet.  
DUN består ikke blot af ildsjæle i bestyrelsen, men også af et sekretariat, hvis kræfter vi kan trække på, 
når vi næsten vil.  
 
Der er 1171 personer på medlemslisten. 
 
EVA er blevet ny medlemsinstitution – som associeret (dvs. uden stemmeret). Professionshøjskolernes 
status er blevet drøftet i DUNs bestyrelse. Der har vi sagt, at de kan være med som SIG eller mindre 
netværk. Vi er nået frem til at DUN ikke består af alle professionshøjskoler. 
 
Medlemsinstitutionerne er: Copenhagen Business School; Danmarks Tekniske Universitet; 
Illisimatusarfik, IT- Universitetet i København; Kunstakademiets Arkitetksskole, Københavns 
Universitet; Nationalmuseet; Roskilde Universitet; Syddansk Universitetet og Aalborg Universitet.   
 
Århus Arkitektskole og Det Kongelige Bibliotek er udmeldt 
 
Beholdningen er på 393.986 kr. - DUN har fået lidt flere penge, og vi forsøger at bruge dem fornuftigt. 
Det er muligt for SIG at få hjælp til udgifterne. Pengene bruges primært på sekretariatet men ideen er, at 
man skal kunne få hjælp og støtte til netværksaktiviteterne.  Kontingenthævelsen blev drøftet sidste år. 
Det er fortsat et minimalt beløb rektorerne betaler til DUN selvom vi har sat det op. Men det er 
selvfølgeligt mærkbart hvis det rammer ned i en kasse i et center, hvilket vi søger at undgå, men det kan 
være sket. 
 
Endvidere har bestyrelsen arbejdet med synlighed. Folk skulle vide, at vi fandtes. Det er et klart mål at 
blive set også i egen organisation. Som en tydelig aktør inden for kvalitetsarbejdet på de danske 
universiteter.   
 
Det har været et stort ønske i bestyrelsen at gøre hjemmesiden mere udadvendt. Ny hjemmeside er på vej 
og vil indeholde flere billeder. 
 
DUN har fået et nyt og mere glad logo. Logoet og især farven er blevet grundigt diskuteret og til sidst 
traf Anker Helms Jørgensen og Birgitte Madelung beslutningen: Dermed faldt valget på den brændte 
orange.   

 



     

DUN har nu fået 2 nyhedsbreve både det generelle DUN-nyt som udkommer hver 3. uge og nu også et 
til centerledere som forventes at udkomme en gang månedligt. Tak for mange gode indlæg.   
 
Endvidere har bestyrelsen haft nogle ideer/ drømme om at skabe en vidensportal og udarbejde DUN-
guider om universitetspædagogiske emner. Man kunne også forestille sig at flere seminarer og kurser 
kunne blive lagt ind i DUN regi. Man kunne overveje om DUN kunne være en fælles udbyder af 
aktiviteter. - Skal DUN være DET nationale center for videreuddannelse? Alt sammen blot ideer og ikke 
noget vi har gennemført. 
 
Vi har også haft ønsker om at løfte det skandinaviske samarbejde, men ikke gjort så meget ved det 
udover at sende en repræsentant til ICED konferencen i Stockholm. Men det kunne være spændende at 
lave et seminar sammen med dem. HLA har talt med dem og Gitte Wichmann har talt med dem under 
ICED og de virker interesserede i at arbejde sammen.  
 
Bestyrelsen har øget fokus på netværk – Special Interest Groups (SIG). Der er masser af potentiale i den 
viden, der går på tværs af Universiteterne. SIG manifesterer tværgående viden. Der er stor forskel på 
hvor aktive og hvor etablerede de er. Et af de virkelig garvede er fx Phd. vejledergruppen. UNIEN er 
meget aktiv og vi er glade for at de har valgt at være netværk i DUN. Det har virket rigtig godt. 
Bestyrelsen ønsker at der skabes et varieret udbud af SIG-arrangementer – via deltagergebyr.    
 
Gamle SIG:  
NUP (Netværk for Udvikling af Ph.d. vejledning), Forskningsgruppen ”uddannelsesforskning”, 
Sprogdidaktisk Netværk, UNIEN (Uni´ernes Innovations og Entreprenørskabspædagogiske Netværk),  
 
Nye SIG:  
DUEL – Danske Universiteters E-læringsnetværk 
Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser  
Kollegasparring 
Studieledelse, 
Teaching and Learning in the International Classroom,  
Førsteårspædagogik 
  
På vej:  
Gender Awareness 

 
Seminar for experienced PhD supervisors blev afholdt i oktober 2014 for første gang på engelsk. 
Seminaret gentages 15.-16. juni 2015.  
 
 
DUN konferencen 2015 handler om kvalitet i universitetsundervisningen. – Forskningsbasering, 
praksisrelevans og strategisk indsats. Der er 177 deltagere, 4 keynotespeakers, 16 parallelle sessions i 4 
blokke og 45 abstracts. Tak til arrangørerne af DUNK 2015, Mette Krogh Christensen, Lene Tortzen 
Bager, Karen Lauridsen, for et godt arrangement.   
 
Kim Jesper Herrmann (KJH) er ny ansvarshavende redaktør for DUT fra februar 2015. KJH er adjunkt 
på Center for Undervisning og Læring, AU og derudover forfatter, bedømmer og redaktør og har bred 
erfaring med DUT´s arbejde.  
 
… 
Alliancer…. Udenlandske universitetspædagogiske centre og netværk, Danske Universiteter, 
Professionshøjskolerne, ICED  
 



     

 
HLA har været med til at starte RUP op, som er rektorkollegiets uddannelsesudvalg og som har fokus på 
fleksibilitet i uddannelserne, overgang til arbejdsmarkedet, meritering af undervisningsopgaven, 
studenterinddragelse og motivation, undervisningssprog og internationalisering. Og således bevarer 
HLA sit fokus på universitetsundervisning og der vil således være mange samarbejdsflader med DUN 
selvom HLA stopper som formand og som medlem af bestyrelsen. HLA udtrykte at hun glæder sig til 
samarbejdet med den nye bestyrelse.  
 
PS konstaterede at der ikke var bemærkninger og afklarende spørgsmål, og at formandsberetning blev 
godkendt og gav ordet videre til KJH.  
 

5. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) 
Ny ansvarshavende redaktør for DUT Kim Jesper Herman gav status over DUT.  
Tidskriftet blev stiftet i 2006 med selvstændig redaktion med et frit mandat, men som en del af DUN. 
Tidsskriftet bringer to typer artikler – videnskabeligt undersøgende artikler (peer review) og fagligt 
formidlende artikler (redaktionens vurdering). De videnskabelige artikler kan være en case som er 
teoretisk og metodisk forankret, en empirisk undersøgelse, en teoretisk undersøgelse/argumentation, en 
analytisk forskningsoversigt. De fagligt formidlende artikler kan være et konkret udviklingsprojekt, 
udvikling af undervinsning, læremidler, projekter eller en case (i undervisning, eksamen, vejledning 
m.m.) 
 
Der er 7 medlemmer af redaktionen lige nu. Udover KJH er det: Michael Pedersen fra RUC; Lotte 
Rienecker - selvstændig; Sofie Kobayashi fra KU; Tom Børsen fra AAU, Julie Borup Jensen fra AAU 
og Bo Skøtt fra SDU. De er meget forskellige i alder, faglighed og metodiske indgangsvinkler. 
  
DUT vil gerne henvende sig til underviserne, til universitetspædagogiske forskere, til 
undervisningsudviklere og til beslutningstagere. Det er ambitionen at man i DUT kan finde viden om 
universitetspædagogik så man ikke behøver at rejse til USA.  
 
DUT udkommer 2 gange om året og har ca. 1800 visninger. BFI kategori 1.Fra 2013-2014 er DUT 
udkommet i 4 numre (2 om året). Redaktionen har modtaget 45 artikler og har antaget 28 hvilket giver 
en acceptrate på 62%. 
 
I øjeblikket er redaktionen i gang med at udarbejde nye retningslinjer for manuskripter ud fra et ønske 
om at skabe en hurtig og effektiv reviewproces. Samtidig gennemgås også de bedømmelseskriterier, der 
bliver lagt ned over artikler og interessant nok arbejder man i flere andre skandinaviske lande også med 
at revidere bedømmelseskriterier. Det er ikke tænkt som en hammer, men mere som en service overfor 
forfatterne, at der er klare rammer, men det er et følsomt område. Vil gerne arbejde med bedømmerne 
ift. hvilke krav der er til et godt review. 
 
Redaktionen ønsker at modtage flere artikler gennem en mere proaktiv strategi og håber at DUNs 
medlemmer vil opfordre andre til at bidrage og skrive til DUT, når man møder nogle der har noget 
interessant. – konferencen er et eksempel på at der er masser at sige.  
 

6. Foreningens økonomi 
Kasserer Rie Troelsen beretter om foreningens økonomi.  

 
Det er første år at Nanna Dahlmann Brandt fra sekretariatet har sat det op, hvilket har medført anderledes 
overskrifter og meget bedre tal opdelinger. 

 



     

Indtægter er opdelt på kontingent, indbetalinger til konferencerne og indtægter fra Seminar for erfarne 
ph.d. vejledere. Mht. udgifter er en stor del til sekretariatet (270.000 kr.), en anden stor post er DUNK14 
og endelig modsvares den store indtægt på seminar for erfarne ph.d. vejledere af en næsten lige så stor 
udgift. Tilbage er nogle mindre udgifter til hjemmesideudvikling, rejseudgifter, UNIEN, DUT, 
nyhedsbrev og øvrige aktiviteter som fx mødeudgifter, kontingent til ICED og gaver.  

 
Dette ender i et plus på 393.986,74 kr.  

 
Regnskabet findes på DUNs hjemmeside DUN-net.dk. 

 
PS konkluderer herefter, at der ikke er nogen bemærkninger til regnskabet i forsamlingen og regnskabet 
godkendes.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen består af maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer; der kan vælges 2 suppleanter. 
Følgende fortsætter 2. år og er ikke på valg: 

• Christina Juul Jensen 
 
Følgende genopstiller for en 2-års periode:  

• Lotte Rienecker, selvstændig 
• Mette Krogh Christensen, AU  
• Rie Troelsen, SDU 
• Jens Tofteskov, CBS  
• Anker Helms Jørgensen, ITU 
• Lone Krogh Kjær-Rasmussen, AAU (suppleant)¨ 

 
Herudover opstiller følgende for en 2-års periode:  

• Lars Ulriksen, KU  
• Eva Bendix Petersen, RUC 

 
PS spørger om der er kommentarer og bemærkninger og erklærer herefter at disse 9 er valgt til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter 
Sussi Louise Schmidt genopstiller for en 2-årig periode. Endvidere melder Signe Skov sig på opfordring.  
PS konstaterer at begge vælges som suppleanter. 

9. Valg af revisor 
Hanne Nexø Jensen vælges som revisor igen.  
 

10. Hvem vil forestå planlægning af næste års konference? 
Birgitte L Christiansen fra DTU sagde at de sidste år lovede at gå videre med overvejelserne – og så kom 
Århus, men vi er ikke klar til at arve den til næste år. KU meldte sig som et fælleskab med de tre 
pædagogiske enheder. PS konstatederede at KU hermed er valgt som arrangør af DUNK16. 

 

11. Eventuelt 
Hanne Leth Andersen fik overrakt en stor og varm buket blomster sammen med en stor tak for hendes 
arbejde som formand for DUN. Hvortil hun sagde at det har været en stor fornøjelse, altid konstruktiv, 
og det har været sjovt – vi har rykket noget. Nu glæder hun sig til at samarbejde med DUN på en ny 
måde.  
  



     

 
Torben K. Jensen ønskede at drøfte retning. Der er sket gode ting i DUN - mest perspektiv i erfagrupperne 
(SIG). Ønske om at smide kræfter og penge ind i at der sker efteruddannelse af os selv. Der findes ikke 
nogen systematisk måde at dygtiggøre os selv. Torben K. Jensen ser mindre perspektiv i, at DUN udbyder 
kurser. I valget mellem de to retninger vil han klart foretrække, at der smides kræfter efter dygtiggørelse af 
dem, der skal flytte underviserne.  
 
Jens Tofteskov erklærede sig fuldstændig enig. - Der sker rigtig meget i SIGS lige nu. Men hvis DUN blev 
kursusvirksomhed ville det let komme til at overtage nogle funktioner. Det betyder ikke at universiteterne 
ikke kan arbejde sammen om at lave pædagogiske kurser. Vi er for små til at bære tingene alene og derfor 
vil det være godt at indgå alliancer på forskellig måde.  
 
Anne Mette Mørcke opfordrede ny bestyrelse til at være proaktiv. Vi har været vant til at være fattige, nu 
har vi penge. Ærgerligt hvis vi ikke bruger de penge vi har på aktiviteter. Måske gøre SIGs opmærksomme 
på at vi har penge, vi kan betale for transport og andre ting. Vi er en forening som måske er på vej til at blive 
en organisation.  
 
 
 
HLA takkede for god ro og orden og et effektivt møde samt tak til PS for forbilledligt ordstyreri. Udtrykte 
glæde over at vi rykker os og samtidig holder fast på de gode gamle dyder og at hun glæder sig til 
samarbejdet med den nye bestyrelse. Tak for nu.  
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