
Beslutningsreferat/Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde 2021 
- onsdag den 1. september, Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39, 1704 Kbh. V 

 
Tilstede: Sekretariatet havde foretaget en optælling af de delegerede. Resultatet var 45 delegerede fra 26 
medlemsorganisationer.  
 
Sang: Sensommervise 
 
Formand Per Paludan Hansen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden foreslog Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen. 
Torben Vind Rasmussen blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet ikke var lovligt indkaldt, da det ifølge vedtægterne 
skal afholdes senest i april måned. Bestyrelsen havde udsat mødet pga. coronanedlukning. Dirigenten 
spurgte forsamlingen, om nogen protesterede mod udskydelsen. Det var der ingen, der gjorde. 
 
Bestyrelsen havde forlænget fristen for tilmelding af delegerede til mødets start, da der ved den 
vedtægtsmæssige frist, fire uger før mødet, ikke var tilstrækkeligt mange tilmeldte til at gøre mødet 
beslutningsdygtigt. Dirigenten spurgt forsamlingen, om nogen protesterede mod udskydelsen af 
tilmeldingsfristen. Det var der ingen, der gjorde. 
 
Forslaget til nye kontingentsatser var sendt for sent ud. Dirigenten spurgte, om nogen protesterede mod at 
behandle forslaget. Det var der ingen, der gjorde. 
 
Derefter konstaterede dirigenten, at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt. 
 
Dirigenten mindede om, at det var muligt at stille op til formand eller til bestyrelsen helt frem til punktet på 
dagsordenen. 
 
Repræsentantskabet godkendte, at mødet var offentligt. 
 
2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær 
Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne sekretariatschef i DFS, Carolina Magdalene Maier. 
Hun blev valgt. 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
4. Valg af stemmetællere 
Dirigenten foreslog på bestyrelsens vegne: 

- Centerleder i Vifo, Henriette Sønderskov Bjerrum 
- Politisk konsulent i DFS, Natacha Holst Hansen 

De to blev valgt. 
 
5. Beretning 
Formand Per Paludan Hansen supplerede bestyrelsens skriftlige beretning for 2020.  Den mundtlige 
beretning indeholdt følgende hovedpunkter: 



- Året var præget corona og nedlukning. En stor del af DFS’ arbejde handlede om restriktioner og 
kompensation for at sikre medlemsorganisationerne. De er kommet forholdsvis intakte igennem. 

- Genstart er præget af ændret adfærd, men også af, at vi står i en anden virkelighed og med en 
anden folkeoplysning end før nedlukningen. Det skal udnyttes til udvikling og fornyelse. 

- Arbejdet for en revision af folkeoplysningsloven, som Joy Mogensen varslede på forrige 
repræsentantskabsmøde i september 2020, har fyldt meget. Vi arbejder for øget tilskud, fordi høje 
priser en barriere, for mere fleksible afholdelsesformer og for bedre fysiske rammer.  

- Vi møder politiske forståelse, fordi man har set, hvad der sker, når folkeoplysningen ikke er der 
fuldt ud. 

- Vi har forberedt en indsats for at sætte folkeoplysning på dagsorden ved kommunevalget med 
budskabet: Tag os med i løsningen af opgaver som bæredygtighed, ensomhed, mental sundhed, 
integration.  

- Tak til medarbejderne og tak til bestyrelsen. 
 
Debat: 

- Rasmus Nørlem, DEO: Hvordan arbejder bestyrelsen med de medlemsorganisationer, der ikke hører 
under folkeoplysningsloven? 

- Lisbeth Trinskjær, FFD:  Bakker op om fokus på folkeoplysningens samfundsmæssige bidrag. Vi skal 
ikke bare vente på flere penge. Hvordan kan vi selv gøre det bedre? 

- Formanden: Arbejdet for bedre faciliteter er også vigtigt for organisationer uden for 
folkeoplysningsloven. Vi er i tæt dialog med alle medlemsorganisationer. Vi udvikler vores 
samfundsnyttige bidrag i netværkene. 

- Elsebeth Gerner Nielsen, FFD: Tager vi os selv alvorligt nok, når vi bare klapper hælene sammen og 
lukker ned, som Folketinget beslutter? Vores bidrag til samtalen om samfund og styreform er der 
også brug for under en coronakrise. Burde det ikke være ulovligt at lukke hele folkeoplysningen? 

- Lars Bucholt Kristensen, Ungdomsskoleforeningen: Kvitterer for, at det lykkedes DFS at holde 
sammen på familiefællesskabet under coronakrisen 

- Rasmus Nørlem: Ikke alle lukkede ned, men tilpassede aktiviteter. 
- Karen Maigaard, Fora: Opfindsomheden i vores skoler var stor. Vi fandt vores egne veje. 
- Lars B. Struwe, Atlantsammenslutningen: Juridisk eksisterer nødret ikke. Vi skal sætte det til debat. 

Hvad kan man, og hvad kan man ikke i sådan en situation. 
- Formanden: Det koster noget, når vi ikke kan mødes fysisk. Måske retter vi for meget ind ift. statslig 

regulering. 
 
Repræsentantskabet godkendte beretningen. 
 
6. Regnskab og budget 
a. Regnskab  
Sekretariatschef Carolina Magdalene Maier fremlagde regnskabet for 2020 og kommenterede erklæringen 
fra de kritiske revisorer.  
 
Debat: 

- Elsebeth Gerner Nielsen, FFD: Er det så vigtigt, at egenkapitalen kommer ud at arbejde? Under 
nedlukningen har institutioner og foreninger uden stor egenkapital haft det meget svært. 

- Carolina Magdalene Maier: Det tager jeg med ind i bestyrelsen 
 
Repræsentantskabet godkendte regnskabet. 
 
b. Budget 
Carolina Magdalene Maier orienterede om bestyrelsens vedtagne budget for 2021. 



 
7. Fastsættelse af kontingent for 2022 
Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2022: 
 

• 2.508 kr. for små medlemsorganisationer 
• 6.497 kr. kr. for mellemstore medlemsorganisationer 
• 10.259 kr. for store medlemsorganisationer  

 
Bestyrelsen forslag om kontingent for 2022 blev vedtaget. 
 
8. Indkomne forslag 
a. Vedtægtsændringsforslag fra DFS’ bestyrelse 
Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen og bestyrelsen gennemgik forslagene. 
 
Debat: 

- Rasmus Nørlem, DEO: Flot gennemarbejdet forslag. 
- Mette Hjort-Madsen, Efterskoleforeningen: Ændringerne gør det mindre tydeligt, at hvad DFS 

mener med at være folkeoplysende.  
- Randi Jensen: Det har ikke været vores ønske at ændre noget indholdsmæssigt om, hvad 

folkeoplysning er. Det er alt det, der lever op til §2, stk. 2. 
 
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede afstemning paragraf for paragraf. Det var der ikke 
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede skriftlig afstemning. Det var der ikke. 
Dirigenten satte vedtægtsændringerne samlet til afstemning. De blev vedtaget enstemmigt. 
 
b. Forslag fra DFS' bestyrelse om dispensation for optagelse af associerede medlemmer som ordinære 

medlemmer 
Formanden fremlagde forslaget. 
Forslaget blev vedtaget 
 
9. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg til formand var Per Paludan Hansen, LOF, (genopstilling), og Rasmus Nørlem, DEO. 
De to kandidater præsenterede sig selv og besvarede spørgsmål. 
Der blev gennemført skriftlig afstemning. Dirigenten meddelte fra stemmetællerne disse stemmetal 

• Rasmus Nørlem 7 
• Per Paludan Hansen 38 

Dirigenten konstaterede, at Per Paludan Hansen var valgt 
Per Paludan Hansen takkede for valget. Han takkede Rasmus Nørlem og resten af repræsentantskabet for 
at bruge foreningsdemokratiet til at sætte DFS’ arbejde til debat og inviterede til fortsat samarbejde om at 
forny folkeoplysningen. 
 
10. Valg af en kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant 
En kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant var på valg.  Bestyrelsen indstillede følgende kandidater: 
 

• Kritisk revisor: Annemarie Balle (genvalg) 
• Kritisk revisorsuppleant: Adam Sonnich Meinertz (genvalg) 

 
Dirigenten konstaterede, at de to var valgt. 



 
 

11. Valg af revisor 
Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne statsautoriserede revisorer Aaen og Co til genvalg. 
Der var ikke andre forslag. 
Dirigenten konstaterede, at firmaet var valgt. 

 
12. Eventuelt 
Ingen bad om ordet. 


