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Beslutningsreferat af Dansk Folkeoplysnings Samråds 
repræsentantskabsmøde, tirsdag d. 1. september kl. 14-1530 i 
Vartov 
 
Formand Per Paludan Hansen bød velkommen til repræsentantskabet. 
 
Til stede: Sekretariatet havde foretaget en optælling af de delegerede. Til stede var 42 delegerede fra 26 
medlemsforeninger. 
 
1) Valg af dirigent 

Formanden foreslår Lisbeth Trinskjær, formand for FFD. Lisbeth Trinskjær blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet oprindeligt var indkaldt til afholdelse i april, men 
var blevet udskudt til september på grund af covid-19. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var 
indvendinger imod dette. Der var ingen indvendinger. Dirigenten erklærede dermed 
repræsentantskabsmødet for lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt, da der da der mere end halvdelen af 
de muligt delegerede til stede.  
 
Repræsentantskabet godkendte, at mødet er offentligt.  
 

2) Valg af repræsentantskabsmødesekretær.  
Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne sekretariatschef i DFS, Carolina Magdalene Maier. Carolina 
Magdalene Maier blev valgt. 
 

3) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

4) Valg af stemmetællere. 
Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne Christine Ravn Lund fra DUF og Celia Skaarup fra DFS’ 
sekretariat. De to blev valg. 
 

5) Beretning. 
Formand Per Paludan Hansen supplerede bestyrelsens skriftlige beretning med en mundtlig beretning. 
Beretningen indeholdt følgende hovedpunkter: 

• I forbindelse med folketingsvalget i 2019 spillede DFS ind med fire områder, som foreningen 
gerne ville i dialog med den nye regering om: 1) Rammer og tilskud for folkeoplysningen, 2) 
Folkeoplysning som værn mod fake news, 3) Behov for mere fleksible rammer for lokaler og 
mødesteder 3) Folkeoplysning er godt for helbredet.  

• Vi står stadig med en udfordring ift store kommunale forskelle på kommunernes håndtering af 
muligheder og tilskud inden for folkeoplysningsloven. Der er markante kommunale forskelle, 
hvilket gør vilkårene for de folkeoplysende foreninger meget forskellige. Det er vigtigt for DFS at 
adressere dette aspekt ifm den kommende evaluering af folkeoplysningsloven. Bestyrelsen vil 
ovenpå formiddagens debat på årsmødet drøfte, hvordan der kan igangsættes en proces med 
inddragelse af medlemsorganisationerne for at sikre, at vi får bragt vores synspunkter frem.  
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• Aktiviteter i 2019: DFS var til stede på Folkemødet på Bornholm, Kulturmøderne på Mors, Møn, 
Rudersdal, osv. Vi var til stede med et budskab om at vi har brug for hinanden i det danske 
samfund. 

• DFS skiftede sekretariatsleder, idet Trine Bendix fik nyt job i IDA. Carolina Magdalene Maier blev 
ansat som ny sekretariatschef d. 1/12 2019. 

• Bestyrelsen har haft en længere proces omkring udarbejdelse af ny strategi for DFS. Strategien 
har som ambition, at folkeoplysningen skal spille en central rolle i samfundets udvikling hen imod 
et mere bæredygtigt samfund. Vi har udvalgt seks verdensmål, som vi særligt skal arbejde med 
(3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: 
Ansvarligt forbrug og Produktion, 13: 16: Klima og Fred, retfærdighed og stærke institutioner). 
Det er ambitionen, at verdensmålene skal gennemsyre DFS’ arbejde de kommende år.  

• Håndtering af corona-krisen: Coronakrisen satte DFS på landkortet over for Christiansborg. Det 
var en styrke for DFS at vi havde så konstruktivt et samarbejde med vores 
medlemsorganisationer i den forbindelse. Tak til alle for samarbejdet og for de indspil, der blev 
givet i den forbindelse. 

• Bestyrelsen vil bære drøftelserne fra formiddagens program videre, særligt ift: 1) Hvordan styrker 
vi civilsamfundet i den demokratiske debat? og 2) Hvordan stiller vi os som organisationer 
overfor de retningslinjer, vi mødes af? 

• Corona-krisen har inspireret til innovation. Det er DFS’ opgave at arbejde med vores medlemmer 
om, hvordan vi kan udbrede og styrke innovationskraften. Det vil vi også sætte fokus på I 
bestyrelsen.  

• Tak til bestyrelse og medlemsorganisationer for godt samarbejde. Tak til sekretariatet. 
 
Kommentarer fra Salen: 

• Lone Greve fra Efterskoleforeningen bemærkede, at ministerens opfordring til at 
medlemsforeningerne taler mere sammen er noget, man kunne overveje at tage op i 
bestyrelsen. 

• Knud-Erik Therkildsen fra Grænseforeningen bemærkede, at han og hans medarbejder ofte 
blive bombarderet med henvendelser fra f.eks. Altinget om kurser og efteruddannelse. Men 
de er dyre. Det kunne måske være en idé for DFS at udbyde efteruddannelse og kurser til 
overkommelig pris til sine medlemmer.  

• Flemming fra FN-Forbundet spurgte, om der er erfaringer fra andre lande ift coronaens 
konsekvenser for folkeoplysningen. 

 
Opsamling fra Per: 
Til Lone Greve svarede Per, at det er en god ide at bringe medlemsorganisationerne mere sammen, 
og at vi også under corona-krisen har haft gode og konstruktive samarbejder, bl.a. i form af 
hasteindkaldte Zoom-møder. Samtidig er DFS naturligvis, som så mange andre, naturligvis udfordret 
af at alle har travlt. Derfor er det vigtigt, at det, vi inviterer til, har merværdi.  
Til Knud-Erik svarede Per, at det er et vigtigt input, som bestyrelsen vil se nærmere på. DFS har rent 
faktisk lige udsendt en invitation til efteruddannelse vedr. strategi for folkeoplysere. Men det er 
afgjort et sted, vi kan gøre mere.  
Til Flemming svarede Per, at han ikke kender konkrete erfaringer fra andre lande, men at det for ham 
er tydeligt, når han taler med udenlandske kollegaer, at andre lande er imponeret over, i hvor høj 
grad det er lykkedes at få folkeoplysningen i gang igen forholdsvis hurtigt i Danmark.  
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6) Regnskab og budget 

Sekretariatschef Carolina Magdalene Maier præsenterede årsregnskabet for 2019 samt bemærkninger 
fra de kritiske revisorer. Årsregnskabet blev godkendt. 
 
Sekretariatschef Carolina Magdalene Maier orienterede om bestyrelsens vedtagne budget for 2020.  

 
7) Fastsættelse af kontingent for 2021. 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2021: 
 

Små medlemsorganisationer:   2.471 kr. 
Mellemstore medlemsorganisationer:  6.401 kr. 
Store medlemsorganisationer:  10.107 kr 

       Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  
 
8) Indkomne forslag. 

Forslag fra bestyrelsen om optagelse af Nyt Europa. 
Forslaget blev godkendt.  
 

9) Valg af fem bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for to år. Følgende seks kandidater stillede op: 
 
Henrik Christensen, DOF 
John Meinert Jacobsen, AOF 
Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen 
Christina Alfthan, Dansk Kvindesamfund 
Marlene Borst Hansen, Frirummet/FFD 
Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen 
 
Følgende opnåede valg:  
Henrik Christensen, John Meinert Jacobsen, Ejnar Bo Pedersen, Christina Alfthan og Marlene Borst 
Hansen. Lars Bangert Struwe blev suppleant.  
 

10) Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant 
Der er to kritiske revisorer og to kritiske revisorsuppleanter. Hvert år vælges én af hver for en toårig 
periode. Bestyrelsen indstillede følgende kandidater: 
Kritisk revisor: Rasmus Nørlem Sørensen 
Kritisk revisorsuppleant: Bernhard Trier Frederiksen. 
De to kandidater blev valgt.  
 

11) Valg af revisor 
Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne Susanne Schifter Thorsen fra revisionsfirmaet Aaen & Co. 
Susanne Schifter Thorsen blev valgt. 
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12) Eventuelt. 
Intet til eventuelt. 
 
Per Paludan Hansen takkede for et godt repræsentantskabsmøde og takkede dirigenten for god 
mødeledelse. 
 
 

 
 
  
 
 
 
Per Paludan Hansen   Lisbeth Trinskjær  Carolina Magdalene Maier 
Formand    Dirigent    Repræsentantskabsmødesekretær 


