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1. Bestyrelsens skriftlige beretning

Beretning for 
DFS’ virksomhed 
2019
I. Hovedprioriteringer i perio-
den - Ihærdig indsats bærer 
frugt 
 
1. Folkeoplysningens vilkår skal forbed-
res 
Takket være en professionel og syste-
matisk indsat fra DFS i det forgangne år, 
kender langt flere folketingsmedlemmer 
til folkeoplysningens vilkår og ønsker, 
og selvom den siddende regering ikke 
lavede et egentlig regeringsgrundlag, fik 
vi banet vejen for et godt samarbejde 
med kulturministeren om nogle af de 
konkrete forslag, vi bragte op forud for 
folketingsvalget.  
Folketingsvalget og regeringsdannel-
sen definerede på mange måder vores 
arbejde for at forbedre rammer og fi-
nansiering af det folkeoplysende arbejde 
i 2019. Denne indsats blev planlagt og 
påbegyndt allerede i 2018. Her satte vi 
os det mål at placere folkeoplysningens 
arbejdsvilkår i et kommende regerings-
grundlag. 
Vi prioriterede fire temaer for denne 
indsats: 1) Bedre faciliteter og møde-
steder; 2) Bedre praktiske og økonomi-
ske rammer for sundhedsfremmende 
folkeoplysning; 3) En national handlings-
plan mod fake news med en pulje til 
folkeoplysende indsats for kritisk digital 
dannelse; og 4) Revision af folkeop-
lysningsloven i forhold til økonomisk 
støtte og partnerskaber. Inden for hvert 
område formulerede vi konkrete forslag. 
Vi samlede vores ønsker i fire notater og 
kontaktede systematisk politikere for at 
præsentere vores forslag. 
Et regeringsgrundlag blev det ikke til, 
men vi har efterfølgende indledt en 
konstruktiv dialog med Kulturministeriet 
om nogle af vores forslag. 
 
2. Fællesskaber og mødesteder findes i 
folkeoplysningen 
Vi gik ind i debatten om polarisering 

og sammenhængskraft, baseret på de 
folkeoplysende værdier, som de er be-
skrevet i strategien. Det skete i form af 
kampagnen ”Vi har brug for hinanden”. 
Her var vores budskab, at polariseringen 
overdrives i den offentlige debat, og at 
borgerne rent faktisk lever tæt sammen 
på tværs af etniske, sociale, uddan-
nelsesmæssige og holdningsmæssige 
forskelle. I forlængelse af dette itale-
satte vi nødvendigheden af at etablere 
fællesskaber på tværs af skel. Vi synlig-
gjorde, hvordan folkeoplysninger skaber 
mødesteder, og vi argumenterede for, at 
dette arbejde kan blive bedre og mere 
omfattende. I den forstand understøt-
tede kampagnen også vores arbejde for 
bedre finansiering og rammer. 
I kampagnens ånd gav årets medlems-
konference inspirerende eksempler på 
lokale folkeoplysende fællesskaber. 
 
3. DFS skaber værdi for medlemmerne 
DFS’ interessevaretagelse handler 
grundlæggende om at forbedre med-
lemsorganisationernes arbejdsbetin-
gelser. Derudover har vi i 2019 fortsat 
de forskellige former for mere direkte 
medlemsservice i overensstemmelse 
med strategien. 
De årlige puljeuddelinger er vigtige for 
medlemsorganisationerne. Nogle får 
nødvendig støtte til det daglige arbejde, 
men de fleste penge går til udviklings-
projekter, som ikke ville være mulige 
uden puljestøtte. Med ansøgningsrun-
den i 2019 satte bestyrelsen en retning 
på udviklingsarbejdet ved at prioritere 
temaerne FN’s verdensmål og den de-
mokratiske samtale. 
Som i tidligere år tilbød vi events i 
Folkeoplysningens Telt på Folkemøde 
Bornholm. Vi udsendte det interne og 
det offentlige nyhedsbrev, som både når 
landsorganisationerne og lokale skoler 
og foreninger. Vi gennemførte årsmøde 
og medlemskonference med forskellige 
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typer inspiration til medlemsorganisa-
tionernes daglige arbejde. Netværk med 
grupper af medlemsorganisationer er 
et helt afgørende redskab for samspillet 
med medlemsorganisationerne. Der var 
lidt færre netværk i 2019 – et resultat 
af, at en række projekter er afsluttet. På 
den måde er der også skabt luft til de 
nye netværk, som naturligt vil udspringe 
af den nye strategis prioriteringer i løbet 
af 2020. 
 
4. Omskiftelig periode i sekretariatet 
Sekretariatets arbejde har været præget 
af nye arbejdsgange og stor udskiftning 
i personalet. To større opgaver er blevet 
outsourcet: bogholderi og it-service. 
Derudover har der været langtidssyg-
dom og barselsorlov. Fem faste medar-
bejdere og to studentermedhjælpere 
er standset i årets løb. Blandt dem var 
den hidtidige sekretariatsleder, og en ny 
er blevet ansat. Nye arbejdsgange, nye 
kolleger, ny chef og periodevis unormal 
lav bemanding har sat rammerne for 
sekretariatets arbejde i perioden. 
 
5. Strategien i mål – på vej mod nye 
horisonter 
Med 2019 afsluttede vi den gældende 
strategi 2017-19 ”Vi har brug for hinan-
den”. Fokus i denne strategi var interes-
sevaretagelse, medlemsservice og res-
sourcer. I strategiens ånd har der været 
fokus på at løse disse opgaver i tæt sam-
arbejde med medlemsorganisationerne 
via bestyrelsen, netværk, konferencer 
m.m. I efteråret 2019 tog bestyrelse og 
sekretariat i fællesskab fat på udform-
ningen af den kommende strategi, som 
vedtages af bestyrelsen i starten af 2020 
og præsenteres på årsmødet i april.  
 

II. Strategi og handlingsplaner 

På bestyrelsens strategiseminar i 
november blev 2017-2019-strategien 
evalueret. Evalueringen pegede på, at 
DFS varetager både medlemsservice og 
interessevaretagelse tilfredsstillende, 
men der blev også peget på et behov for 
at den kommende strategi i højere grad 
arbejder med et nærmere defineret 
tema og gerne FN’s Verdensmål/bære-
dygtighed. 
I den forbindelse var der på strategi-
seminaret oplæg om FN’s Verdensmål, 
som gav anledning til drøftelser om, 
hvordan og hvorvidt DFS bør anvende 
dette tema som strategisk fokus. Drøftel-
serne fortsatte på det sidste bestyrelses-
møde i 2019, hvor det blev besluttet, at 
det tematiske fokus for DFS’ nye strategi 
skal være bæredygtighed/FN’s Verdens-
mål. 
Derfor igangsatte DFS’ bestyrelse 
processen hen imod udarbejdelsen af 
DFS’ nye strategi, som skal gælde fra 
2020-2022 med netop verdensmål som 
omdrejningspunkt for de strategiske 
målsætninger. 
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III. Interessevaretagelse 
 
1. Folketingsvalg og ny regering 
Fokus i arbejdet med interessevareta-
gelse i 2019 var folketingsvalget og den 
nye regering.  
Allerede i 2018 planlagde og påbegynd-
te vi en bred indsats over for partier 
og politikere, hvis hovedsigte var at få 
forbedringer for folkeoplysningen ind i 
et kommende regeringsgrundlag. Denne 
indsats blev udført i samarbejde med 
kommunikationsbureauet SIVIL. Det 
politiske indhold var formuleret og be-
grundet i fire politiske notater med disse 
overskrifter: 
• Bedre faciliteter og mødesteder 
• Bedre praktiske og økonomiske 

rammer for sundhedsfremmende 
folkeoplysning 

• En national handlingsplan mod fake 
news med en pulje til folkeoplysen-
de indsats for kritisk digital dannelse 

• Revision af folkeoplysningsloven i 
forhold til økonomisk støtte og part-
nerskaber 

 
Vi fortsatte indsatsen i 2019, hvor vi 
holdt vi formelle og uformelle møder 
med en række politikere, som kunne 
få indflydelse på et kommende rege-
ringsgrundlag. Vi holdt åbne fyraftens-
møder med politikere og folkeoplysere. 
Vi distribuerede notaterne til en bred 
kreds af politikere, både i Folketinget og 
på kommunalt plan, og vi skrev debat-
indlæg. 
Efter valget viste det sig, at den nye so-
cialdemokratiske regering ikke præsen-
terede et egentligt regeringsgrundlag. 
Ikke desto mindre lykkedes det at skabe 
forståelse for vores ønsker og forslag i 
en bred kreds af politikere både i det 
nye regeringsparti, støttepartierne og 
oppositionen. På det fundament gik vi 
ind i en dialog med Kulturministeriet og 
kulturministeren, som fortsætter i 2020. 
 
2. Biblioteker 
Vi har fortsat været i tæt dialog med 
Danmarks Biblioteksforening (DB) om 
samarbejde og afgrænsningsproblemer 
mellem biblioteker, aftenskoler og kul-
turhuse. En arbejdsgruppe med repræ-
sentanter for DB og DFS har formuleret 
fællespapiret ”Fælles fokus for bibliote-
ker, aftenskoler og kulturhuse”, som blev 
godkendt i de to organisationer i efter-
året. Det formulerer henholdsvis folke-
oplysningens og bibliotekernes særlige 
styrker og behovet og mulighederne for 

samarbejde. Offentliggørelse og distri-
bution af fællespapiret til kommuner, 
biblioteker, aftenskoler og kulturhuse er 
blevet udskudt til 2020, hvor det indgår 
i et hæfte med gode eksempler på lokalt 
samarbejde. 
 
3. Vi har brug for hinanden 
2019 blev året, hvor kampagnen ”Vi har 
brug for hinanden” blev ført ud i livet. 
Kampagnen satte fokus på polarisering 
kontra sammenhængskraft, herunder 
folkeoplysningens bidrag til et styrket 
fællesskab. 
Vi udgav et debathæfte med en række 
bidrag, hvor en forsker, debattører, fol-
keoplysere og folkeoplysningsdeltagere 
belyste emnet. Debathæftet blev grund-
laget for paneldebatter på fem folke- og 
kulturmøder i perioden maj-august. I 
panelerne deltog DFS-repræsentanter, 
folketingspolitikere, lokale folkeoplysere 
og lokalpolitikere. 
I efteråret gennemførte vi en strategisk 
kampagne på Facebook, der havde til 
formål at udbrede kendskabet til ind-
holdet i vores debathæfte, samt skabe 
debat. Dette skabte gode resultater og 
øget synlighed for kampagnens budskab. 
 
4. Nordisk database over forskere i 
folkeoplysning 
DFS har med start i 2018 været koordi-
nator for et fællesnordisk projekt, der 
havde som mål at udvikle en database 
over folkeoplysningsforskere fra Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland. Udover 
DFS deltog Studieförbunden (SE), Vok-
senopplæringsforbundet (NO), Bild-
ningsalliancen, (FI), forskningscenteret 
Mimer ved Linköping Universitet (SE), 
Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse, Aarhus Universitet (DK), Åbo 
Akademi (FI), og Det Norske Videnskabs 
og Teknologi Universitet (NO). Projektet 
var finansieret af Nordisk Ministerråds 
Nordplus pulje. 
Projektgruppen bidrog med en paper-
session på en nordisk konference (8th 
Nordic Conference on Adult Education 
and Learning) i maj på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus 
Universitet, hvor projektets metoder og 
resultater blev fremlagt og diskuteret.  
Databasen blev lanceret i september og 
indeholder i alt 170 forskere, der i perio-
den 1998-2018 har forsket i folkeoplys-
ning og folkeoplysende aktiviteter. 
Databasen er tilgængelig for alle (htt-
ps://folkbildningresearch.com/). 
 

Illustration fra forskerdatabasen 
Nordic database of research in 
Folkbildning,  
https://folkbildningresearch.com/
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5. Folkemøde Bornholm 
DFS deltog som altid i Folkemøde Born-
holm. Det er en vigtig del af både inte-
ressevaretagelse og medlemsservice. 
Årets aktiviteter bestod af Folkeoplys-
ningens Telt, en paneldebat, der indgik i 
”Vi har brug for hinanden” kampagnen, 
Bobler i Civilsamfundet, Folkemødets 
Dialogpris samt netværksarbejde og 
interessevaretagelse ved andres arran-
gementer.  
Bornholms Tidende trak sig fra vores 
mangeårige samarbejde om Speakers’ 
Corner, og vi kunne ikke blive enige med 
Foreningen Folkemøde om formen. 
Derfor var DFS ikke med i 2019, men 
forventes at genoptage samarbejde med 
Foreningen Folkemøde i 2020. 
Der var fuldt program i teltet, hvor stort 
set alle events var samarbejdsprojekter, 
enten mellem flere medlemsorganisa-
tioner eller med medlemsorganisationer 
og eksterne. 
Størstedelen af sekretariatet deltog på 
Folkemødet, lige som mange fra besty-
relsen var til stede. 
 
6. Samarbejde med Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration 
DFS har samarbejdet med Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration 
(SIRI) om et lokalt temamøde om at 
inkludere flere flygtninge og indvandrere 
i forenings- og fritidsliv. Mødet blev 
afholdt i april 2019 i samarbejde med 
Assens kommune, Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde (CFSA) og Røde Kors 
med et bredt fremmøde af engagerede 
lokale aktører. 
 
7. Kommunikation på egne medier 
DFS’ kommunikation spiller en vigtig 
rolle i interessevaretagelsen. De centrale 
redskaber i kommunikationen er hjem-
mesiden, nyhedsbrevet og Facebook-
siden. 
Hjemmesiden bruges: 
• til at publicere nyheder og aktuelle 

synspunkter i artikler, der distribu-
eres via nyhedsbrevet 

• til at give adgang til grundlæggende 
information om DFS 

• til at præsentere DFS’ medlemstilbud 
• som vidensbank for folkeoplysnings-

relevante temaer 
Både hjemmesidens indhold, opbygning, 
design og teknik nærmede sig i 2019 
sin udløbsdato efter mange år uden 
grundlæggende ændringer. Vi påbe-
gyndte derfor arbejdet med at skabe en 
ny hjemmeside med ekstern bistand og 
med god hjælp fra en håndfuld med-

lemsorganisationer. 
Det elektroniske nyhedsbrev ”Nyheder 
om folkeoplysning” udkom 35 gange til 
cirka 1.500 modtagere. 
Vi gennemførte to udviklings- og frem-
stødsprojekter for vores Facebookside, 
som har skiftet navn fra ”Folkeoplysnin-
gen” til ”Dansk Folkeoplysnings Samråd”. 
Periodevis har vi også anvendt Twitter, 
men det er ikke blevet en integreret del 
af vores kommunikation. 

 8. Husgrafiker 
Vi har tilknyttet Stine Pagter som husgra-
fiker for DFS. Hendes første store opgave 
var at ajourføre DFS’ designmanual. 
 
9. EAEA 
DFS er medlem af den europæiske pa-
raplyorganisation European Association 
for the Education of Adults, EAEA. 
I juni afholdt EAEA årsmøde og gene-
ralforsamling i Vartov i København. DFS 
bidrog aktivt i planlægningsarbejdet 
og indgik i programmet for årsmødet, 
der havde ”livskompetence” som tema. 
DFS præsenterede her sine erfaringer 
med emnet, dels i form af det europæi-
ske projekt ”Life Skills” og dels i form 
af kampagnen ”Du lærer mere end du 
tror”.  
DFS’ formand, Per Paludan Hansen, der 
har siddet i EAEAs bestyrelse i 12 år og 
6 af disse som præsident, skulle ifølge 
vedtægterne træde ud af bestyrelsen 
ved denne generalforsamling. 
 
10. ICAE 
DFS er medlem af International Council 
for Adult Education (ICAE). ICAE har 
mere end 800 medlemsorganisationer 
fordelt på mere end 75 lande, foruden 
syv regionale medlemmer (bl.a. EAEA 
fra Europa). I 2019 holdt ICAE en virtuel 
generalforsamling, primært for at ændre 
vedtægterne. 
 

Folkeoplysningens Telt på 
Folkemødet på Bornholm
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IV. Medlemsservice 
 
1. Medlemsorganisationer og associe-
rede medlemmer 
I 2019 var der en smule udskiftning i 
medlemsskaren. To nye medlemmer 
blev optaget, nemlig Folkeuniversiteter-
ne i Danmark og Folkeuniversitetets Ko-
mitestyrelse (eftervirkning af, at Folke-
universitetsnævnet blev nedlagt i 2018). 
Produktionsskoleforeningen blev nedlagt 
pr. 30/6-19, da produktionsskolernes 
aktivitet overgik til de nye FGU-organi-
seringer. Foreningens medlemsskab af 
DFS ophørte derfor. Derudover valgte 
Mellemfolkeligt Samvirke at melde sig 
ud ved årets udgang. DFS har dermed 
pr. 1/1-2020 34 medlemmer. (Se listen 
bagerst beretningen).  
Derudover er der ni associerede med-
lemmer, da SAMMUS - Danske Muse-
umsforeninger, Levende Hav og Sydsle-
svigsk Oplysningsforbund har meldt sig 
ud.  
 
2. DFS-møder, konferencer og netværk  
Årsmøde 
På årsmødet den 25. april var temaet 
fake news og digital dannelse. 
Vi havde oplæg om den digitale sikker-
hedstrussel og folkeoplysningens ansvar 
v/ Lars Bangert Struwe fra Atlantsam-
menslutningen, og vi havde en panelde-
bat med deltagelse af repræsentanter 
for Dansk IT Klaus Kvorning Hansen, 
folketingskandidat (S) og daværende 
DUF-formand Kasper Sand Kjær samt 
folketingsmedlem (Å) Carolina Magda-
lene Maier, der som bekendt senere på 
året fik anledning til at indgå i en mere 
forpligtende relation til DFS. Derudover 
gæstede Kristian Jensen, mf (V) årsmø-
det med en engageret tale om nødven-
digheden af folkeoplysning og civilsam-
fund. 85 personer deltog i årsmødet.  
 
Medlemskonference 
Årets medlemskonference var i 2019 
et endags-arrangement på Liselund i 
Slagelse. Konferencen, satte spot på 
folkeoplysning og lokale fællesskaber. 
I programmet indgik oplæg om Coops 
madfælleskaber, lokale partnerskaber 
hos AOF Center Odense og om Ung-
domsskoleforeningens samarbejde med 
Coop i via projektet CoopCrew, der hjæl-
per udsatte unge med at blive en del af 
et lokalt arbejdsfællesskab. 
Kulturministeriets departementschef, 
Marie Hansen, fortalte om kulturmi-
nisterens ønsker for folkeoplysningen. 
Hun opfordrede til en indsats for at 

folkeoplysningen når ud til flere og ud til 
målgrupper, som ikke er så godt repræ-
senteret på holdene og i foreningerne 
i dag. Dagen bød også på forskellige 
workshops (FN’s Verdensmål, fake news 
og sårbare unge) og naturligvis tid til at 
netværke og hygge sig med folkeoply-
sende kollegaer. 
 
3. Netværk 
FoKo 
Folkeoplysningens Kommunikations-
netværk (FoKo) er et tilbud til personer, 
der arbejder med kommunikation hos 
medlemsorganisationer og associerede 
medlemmer. FoKo har et årsprogram på 
fire møder med fagligt oplæg og kol-
legial sparring. 21 personer var tilmeldt 
2019-programmet, der havde følgende 
emner på dagsordenen: DFS-kampagnen 
”Du lærer mere end du tror”, Instagram, 
besøg på TV2-Lorry og influencers. 
 
Sekretariatsledernetværk 
Sekretariatsledernetværket er et ledel-
sesfagligt forum for ledere i DFS’ med-
lemsorganisationer. Netværket fungerer 
som et personligt netværk, hvor med-
lemmerne bruger hinanden til sparring 
og deling af erfaringer. Det foregår både 
udenfor møderne og på netværksmøder. 
I 2019 blev der programsat tre møder 
om henholdsvis relationen mellem 
bestyrelse og sekretariat, det økono-
miske ansvar og personlighedstest og 
rekruttering. Det sidste møde blev aflyst 
på grund af for få tilmeldte. Dette gav 
anledning til, at netværket besluttede 
at bruge det første møde i 2020 til at 
drøfte netværkets fremtidige form og 
funktion.   
 
Strategisk Forum 
Strategisk Forum består af formænd og 
sekretariatsledere i DFS’ medlemsorga-
nisationer. Der afholdes møde i Strate-
gisk Forum en gang årligt, typisk i forbin-
delse med DFS’ nytårskur i januar. I 2019 
omhandlede mødet i Strategisk Forum 
udarbejdelsen af fire politiske notater, 
som DFS ville kunne anvende til politisk 
interessevaretagelse i forbindelse med 
folketingsvalget i juni. 
 
Dokumentationsnetværket 
Dokumentationsnetværket er for perso-
ner, der arbejder med dokumentation, 
undersøgelser og analyser i medlems-
organisationerne. I netværket deles erfa-
ringer og viden, og der foregår sparring 
om, hvordan der bedst arbejdes med 
dokumentation i folkeoplysende regi. 

Kristian Jensen på DFS’ årsmøde 
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Netværket har ligget i dvale fra februar 
og året ud, da begge tovholdere (fra DFS 
og FOF) har været på barsel størstedelen 
af året. 14 medlemsorganisationer er til-
meldt netværket ved udgangen af 2019. 
 
Netværk for FVU og OBU 
Netværket er DFS’ faglige forum for 
forberedende voksenundervisning, ord-
blindeundervisning, specialundervisning 
for voksne og særligt tilrettelagt ung-
domsuddannelse. Netværket har bl.a. 
drøftet den nye FVU-bekendtgørelse, 
vejledningerne til de nye fag FVU-en-
gelsk og -digital, og de konsekvenser den 
forberedende grunduddannelse, FGU, 
der er trådt i kraft i år, har haft for FVU/
OBU-området. 
De medlemsorganisationer, der er med 
i netværket, har i fællesskab udarbejdet 
et projekt, der har som formål at udvikle 
inspiration og materialer til FVU-engelsk 
og -digital samt til at arbejde med kilde-
kritik som en integreret del af FVU. Pro-
jektet hedder ”Folkeoplysende stilladser 
til FVU” og støttes af Kulturministeriets 
udviklingspulje til lokal folkeoplysning. 
 
4. Internt nyhedsbrev til medlemmer 
I 2019 udkom det interne nyhedsbrev 
til samrådets medlemmer i alt ni gange 
med nyheder om alt fra interne konfe-
rencer og netværk til nyt om sekretaria-
tets medarbejdere og annoncering af 
ansøgningsfrister til puljer. 
Der er 140 modtagere, som primært er 
ansatte, ledere og folkevalgte i medlem-
mernes landsorganisationer. Tilmelding 
sker via hjemmesiden.  
 
5. Puljer 
Medlemmer af DFS kan søge om støtte 
fra tre forskellige puljer, som administre-
res af DFS’ sekretariat og kvalitetssikres 
af et udvalg under DFS’ bestyrelse:  
• Støttepulje til folkeoplysning  
• Udviklingspulje til folkeoplysning  
• Kulturministeriets udviklingspulje til 

lokal folkeoplysning (også åben for 
andre)  

Hovedparten af ansøgningerne i 2019 
handlede om henholdsvis. FN’s Ver-
densmål og Den oplyste, demokratiske 
samtale, som var bestyrelsens to priori-
terede temaer.  
 
Støttepuljen til folkeoplysning 
Dette er en pulje, hvor der kan søges om 
tilskud til drift, ordinær aktivitet, uddan-
nelse etc. Målgruppen er ”økonomisk 
trængende” medlemsorganisationer 

(landsorganisationer). Der kan max. 
bevilges 40.000 kr. pr. ansøger. Puljen 
var i 2019 på 317.121 kr. Der kom i alt 
otte ansøgninger, og der blev i alt uddelt 
280.000 kr. til syv ansøgere. Restbeløbet 
er overført til 2020.  
 
Udviklingspulje til folkeoplysning  
Den søgbare pulje til udviklingsprojekter 
var i 2019 på 731.599 kr. Der kom i alt 
17 ansøgninger, og der blev givet syv 
bevillinger på i alt ca. 731.135 kr.  
 
Kulturministeriets udviklingspulje til 
lokal folkeoplysning  
Kulturministeriet bevilger hvert år et 
årligt beløb til udviklingsprojekter, som 
kan søges af foreninger/skoler, der har 
deres virke under folkeoplysningslo-
ven og udøver forenings-aktivitet eller 
folkeoplysende undervisning for voksne. 
I 2019 var bevillingen på 1.198.547 kr. 
DFS fik i 2019 i alt 27 ansøgninger, og 
puljen blev fordelt på 12 bevillinger.  
 
Fars Orlov  
DFS fik i 2018 opgaven at administrere 
en søgbar pulje til fremme af oplysning 
om fædres orlov for Ligestillingsmini-
sterens kontor. Puljen var på 1,1 mio. kr. 
Der blev omkring årsskiftet 2018/19 ud-
delt midler fra puljen til i alt fem projek-
ter. Aktiviteterne blev afviklet i 2019, og 
puljen afsluttes i 2020.  

6. IT 
DFS tilbyder IT-support til medlemsorga-
nisationer igennem vores samarbejds-
partner SolidIt.  
SolidIt har bl.a. løst specifikke opgaver 
for medlemsorganisationer inden for 
hjemmesideopbygning og webmail, mv.  
DFS understøtter fortsat medlemsorga-
nisationer med IT-løsninger, såsom ho-
sting, domæneregistrering samt generel 
rådgivning.  
 
7. Medie-abonnementer 
DFS tilbyder medlemsorganisationerne 
at indgå i vores abonnement på medie-
overvågningstjenesten Infomedia. Ved 
årsskiftet gjorde to medlemsorganisatio-
ner brug af dette tilbud. 
DFS tilbyder medlemsorganisationerne 
at indgå i et kollektivt abonnement på 
en eller flere af Altingets tema-portaler. 
Da kontrakten blev fornyet i november 
2019, valgte otte medlemsorganisatio-
ner at gøre brug af tilbuddet. 
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V. Ressourcer 
 
1. Outsourcing af IT 
Omlægningen af IT, som startede i 2018, 
er fortsat i 2019 med fokus på effektive 
softwareløsninger. 
Sekretariatets it-opgaver blev i starten af 
2019 outsourcet til en ekstern sam-
arbejdspartner – SolidIt. SolidIt bistår 
sekretariatet både i dagligdagen med 
tekniske problemstillinger, rådgivning og 
IT-opgraderinger. 
I slutningen af 2019 blev sekretariatets 
fællesdrev lagt over i OneDrive og nye 
samarbejdsplatforme introduceret.  
 
2. Outsourcing af økonomi og nyt øko-
nomisystem 
Da to medarbejdere i midten af 2019 gik 
på pension, blev bogholderi-funktionen 
lagt ud til et eksternt firma - Inforevision. 
Vi samarbejder på ugentlig basis med en 
fast medarbejder hos Inforevision, som 
løser bogholderi og lønopgaver. I forbin-
delse med denne outsourcing overgik 
sekretariatet til en ny kontoplan i et nyt 
bogholderi- og økonomisystem. Det 
betyder, at det fremover vil være mindre 
ressourcekrævende at foretage f.eks. 
kvartalsvise økonomiopfølgninger. Der 
blev brugt en del ressourcer på denne 
omstrukturering af hele området.  
 
3. Bestyrelsen 
På repræsentantskabsmødet i april 
2019 blev Per Paludan Hansen valgt til 
formand for en to-årig periode. Derud-
over blev følgende fire valgt til bestyrel-
sesmedlemmer for en to-årig periode: 
Vibeke Sonntag Larsen, Kulturhusene, 
Flemming Jørgensen, COOP, Marlene 
Berth Nielsen, Fora, og Randi Jensen, 
Daghøjskoleforeningen. 
Bestyrelsen konstituerede sig senere 
med Henrik Christensen som næstfor-
mand. Bestyrelsen har i årets løb holdt 
otte møder. Væsentlige temaer på mø-
derne har været udarbejdelse af politi-
ske notater i forbindelse med folketings-
valget (om henholdsvis fake news, en 
folkeoplysningsreform, mødesteder og 
sundhedsfremme), optakt til DFS’ kom-
mende strategi samt samarbejdet mel-
lem folkeoplysningen og bibliotekerne. 
Derudover opsagde sekretariatschefen i 
august sin stilling, hvilket gav anledning 
til et par ekstraordinære bestyrelses-
møder, hvor profilen for en ny sekreta-
riatsleder og ansættelsesprocessen blev 
drøftet og besluttet.  
 

4. Sekretariatet 
4,4 årsværk blev fordelt på i alt 14 med-
arbejdere i løbet af 2019, inkl. studenter 
og en løntilskudsmedarbejder. Der har 
været meget stor udskiftning i løbet af 
året, ligesom sekretariatet har været 
præget af både langtidssygemelding og 
barselsorlov. I løbet af året har sekre-
tariatet taget afsked med Trine Bendix 
Petersen, Flemming Gjedde, Claire 
Helene Lucas, Marie Kiel Petersen, Stine 
Andersen samt studentermedhjælperne 
Nicola Petersen og Joaquim Hempel. 
Natacha Holst Hansen er blevet ansat i 
en fast stilling som udviklingskonsulent, 
efter at have været tilknyttet i løntilskud. 
Derudover er Lise Bjerge Ryttersgaard 
blevet ansat som studentermedhjælper 
og pr. 1/12 startede Carolina Magdalene 
Maier som ny sekretariatschef.  
Sekretariatet har i 2019 haft et fort-
sat fokus på at arbejde med det gode 
arbejdsmiljø. Som en udløber af dette 
arbejde blev der oprettet en medarbej-
derklub, DFS’ konsulentklub. Derudover 
blev der tilføjet et afsnit i den eksiste-
rende Husaftale om tillidsrepræsenta-
tion. Efterfølgende valgte konsulentklub-
ben Michael Voss til tillidsrepræsentant. 
Planlægningen af sekretariatets opgaver 
er indtil Trine Bendix’ fratræden sket i 
dialog med medarbejderne på ugentlige 
kontormøder og halvårlige temadage. 
I perioden, hvor sekretariatet var uden 
sekretariatschef (oktober-december), 
varetog Per Paludan Hansen rollen gen-
nem afholdelse af ugentlige møder med 
medarbejderne.  
 

Carolina Magdalene Maier tiltråd-
te i december som ny sekretari-
atschef for DFS
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Formand 
Per Paludan Hansen 
LOF
- valgperiode: 2019-2021

Vibeke Sonntag Larsen
Kulturhusene i Danmark
- valgperiode: 2019-2021

John Meinert Jacobsen, 
AOF
- valgperiode 2018-2020

Ole Buch Rahbek
Folkehøjskoleforeningen
- valgperiode 2018-2020,  
udtrådt december 2019 

Marlene Berth Nielsen 
Fora
- valgperiode: 2019-2021

Næstformand 
Henrik Christensen
Dansk Oplysnings Forbund
- valgperiode 2018-2020  

Randi Jensen 
Daghøjskoleforeningen
- valgperiode: 2019-2021

Ejnar Bo Pedersen
Ungdomsskoleforeningen
- valgperiode: 2018-2020

Flemming Jørgensen, 
COOP 
- valgperiode: 2019-2021

Joachim Juel Vædele
Grundtvigsk Forum
- valgperiode: 2018-2020

2. Bestyrelsen, interne netværk og fora
Bestyrelsen

Carolina Magdalene Maier
Bestyrelsens sekretær
Tiltrådt pr. 1/12 2019

Stine Hohwü-Christensen 
Medarbejderrepræsentant 

Trine Bendix Knudsen
Bestyrelsens sekretær 
Fratrådt 30/9 2019
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Interne netværk og fora

Brobygningsnetværket
Netværk for folkeoplysningens udbydere 
af læringsaktiviteter for unge i
overgangen fra grundskole til uddan-
nelse og job.
Består af 10 medlemmer.
Koordinator:
Stine Hohwü-Christensen, DFS

Dokumentationsnetværket
Netværk for dokumentationsansvarlige 
i medlemsorganisationer, herunder as-
socierede medlemsorganisationer
Består af 13 medlemmer.
Arbejdsudvalg:
Cecilie Vejen Eriksen, FOF 
Koordinator:
Celia Skaarup, DFS

Folkeoplysningens
Kommunikationsnetværk (FoKo)
Netværk for informations- og kommuni-
kationsansvarlige i medlemsorganisatio-
ner, herunder associerede medlemsor-
ganisationer. 
Består af 21 medlemmer.
Arbejdsudvalg:
Martin Thirstrup Hansen, DOF, Lasse 
Kjær, Frie Fagskoler, Christina Alfthan, 
Dansk Kvindesamfund 
Koordinator:
Michael Voss, DFS

Netværk for FVU og OBU 
Forum for vidensdeling og interesse-
varetagelse for andre FVU-, OBU- og 
SPUV-interessenter for medlemsorgani-
sationer og enkelte praktikere.
Består af 10 medlemmer.
Tovholder: Randi Jensen, Daghøjskole-
foreningen
Koordinator:
Stine Hohwü-Christensen, DFS

Sekretariatsledernetværk
Netværket er et forum for sekretariats- 
ledere o.lign. i DFS’ medlemsorganisa-
tioner.
 
Koordinator: 
Carolina Magdalene Maier, DFS

Strategisk Forum
Forum for alle medlemsorganisationers 
formænd og sekretariatsledere. Forum-
met mødes typisk én gang om året for 
at drøfte
større strategiske spørgsmål for de
folkeoplysende organisationer.
Koordinator:
Carolina Magdalene Maier, DFS

Læs mere om DFS’ netværk på hjemme-
siden under medlemstilbud

Carolina Magdalene Maier
Bestyrelsens sekretær
Tiltrådt pr. 1/12 2019

http://www.dfs.dk/medlemstilbud/
http://www.dfs.dk/medlemstilbud/
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3. Beretninger fra råd, nævn og udvalg

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) 
foreslår, indstiller eller udpeger repræ-
sentanter til en lang række organer: råd, 
nævn, udvalg, bestyrelser og repræ-
sentantskaber. Der er tale om meget 
forskellige organer, som opererer på vidt 
forskellige felter.

Nogle repræsentanter sidder som egen-
tlige organisationsrepræsentanter for 
DFS, men andre er valgt eller udpeget 
som repræsentanter for folkeoplysnin-
gen mere generelt eller som repræsen-
tanter for hele offentligheden. Nogle er 
personligt udpegede mens andre sidder 
der i kraft af deres job. Fælles for alle 
repræsentanter er dog, at de hver især 
repræsenterer noget mere end sin egen 
person. 

Når DFS og folkeoplysningen bliver bedt 
om at finde sådanne repræsentanter 
skyldes det den rolle folkeoplysningen 
traditionelt spiller i vores demokratiske 
samfund. Den aktive deltagelse i det 
demokratiske samfundsliv forudsætter 
en aktiv og demokratisk dannet befolk-
ning. Folkeoplysning er befolkningens 
aktive dannelse af sig selv og hinanden. 
I Danmark hænger demokrati og folke-
oplysning uløseligt sammen. Folkeoplys-
ningens repræsentanter er derfor folkets 
- medborgerens - repræsentanter, mens 
de andre repræsentanter i et organ 
typisk er fagfolk. Det er med stolthed, 
men også med ydmyghed at vi påtager 
os den svære opgave.

Repræsentanterne sidder med et ansvar 
for at tale på vegne af medborgeren og 
med en mulighed for at bidrage med en 
folkeoplysningspolitisk synsvinkel. De 
er repræsentanter for civilsamfundet 
og dermed civilsamfundets talerør i de 
forskellige sammenhænge.

DFS ønsker med dette fælles mandat at 
give et grundlag for repræsentanternes 
arbejde i de forskellige organer, hvor DFS 
på en eller anden måde er involveret i 
udpegningen eller beskikkelsen. Det fæl-
les mandat kan suppleres af et specifikt 
mandat for det enkelte organ. Formålet 
med mandatet er at understøtte og styr-

ke udførelsen af det hverv den enkelte 
repræsentant er valgt til, men også at 
fremme folkeoplysningens demokratiske 
værdier gennem repræsentanterne.

Medborgerens ambassadør
Den vigtigste opgave for en folkeoplys-
nings-repræsentant er således at være 
medborgerens ambassadør eller vagt-
hund. Det skal ikke forstås sådan, at man 
skal tage en enkelt persons parti i en evt. 
konkret sag, idet der sagtens kan opstå 
konflikter mellem en enkelt person 
og medborgeren generelt betragtet. 
Medborgeren skal forstås som fælles-
skabet af borgere overfor ”systemet”, 
dvs. overfor myndigheder eller andre 
magtfulde organisationer, virksomheder 
eller institutioner. Folkeoplysnings-re-
præsentanten skal sætte sig i medborge-
rens sted og holde øje med steder, hvor 
magten forsøger at sætte sig igennem.

Demokratiets og foreningernes vogter
Fællesskabet af borgere kan forstås som 
civilsamfundet. Folkeoplysnings-repræ-
sentanten er civilsamfundets talerør i 
det pågældende organ. Den demokrati-
ske organisering af civilsamfundet sker i 
foreninger. Derfor bliver folkeoplysnings-
repræsentanten også en beskytter af 
det foreningsliv, der taler på vegne af et 
fællesskab. Folkeoplysnings-repræsen-
tanten bliver en vogter for demokratiet.

Sikre adgang til relevante oplysninger
Som folkeoplysnings-repræsentant er 
det en vigtig opgave at stå for åbenhed 
og gennemskuelighed som en del af 
demokratiet. En konkret opgave kan 
være at sikre en adgang til relevante 
oplysninger for borgeren. Relevant viden 
skal formidles lettilgængeligt på en enkel 
og forståelig måde.

Den folkeoplysende synsvinkel
Som folkeoplysnings-repræsentant er 
det relevant også at rejse synspunkter 
af holdningsmæssig art. Der er ikke 
tale om partipolitiske synspunkter, men 
synspunkter, der tager sit udspring i 
den folkeoplysende tradition og de 
folkeoplysende værdier, som handler 
om demokrati, frihed, mangfoldighed 

Fælles mandat for folkeoplysnings-repræsentanter i råd, nævn, 
udvalg, bestyrelser og repræsentantskaber
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og fællesskab. Det kan være vanskeligt 
at fastlægge præcist på skrift og må i 
stedet udvikles i den levende samtale 
mellem folkeoplysnings-repræsentanter-
ne og deres respektive folkeoplysende 
baglande, dvs. DFS og egne organisatio-
ner og blandt folkeoplysnings-repræsen-
tanterne indbyrdes. Når DFS udpeger, 
indstiller eller foreslår en repræsentant 
sker det også på baggrund af vedkom-
mendes indsigt i de folkeoplysende vær-
dier. Sidder man som repræsentant for 
DFS eller for folkeoplysningen specifikt, 
repræsenterer man også de folkeoply-
sende organisationers interesser. Det 
kan være værdimæssige interesser, det 
kan være økonomiske i forhold til finan-
siering af sektoren eller politiske i form 
af indflydelse. 

At kæmpe med oprejst pande
I flere organer sidder folkeoplysnings-
repræsentanten som lægperson overfor 
professionelle og fagfolk. Det kræver 
både en meget grundig forberedelse og 
en frimodighed i opgavevaretagelsen. 
Det kan kræve sin mand eller kvinde 
at gå imod sagkundskaben i en sag af 
hensynet til borgeren eller demokratiet. 
Man skal måsje kræve flere informa-
tioner eller yderligere forklaring eller 
belysning af emner der måske er kendt 
stof for de øvrige, men fremmed stof for 
folkeoplysnings-repræsentanten. Det er 
en opgave i sig selv ikke at give op!

Forberedelse, saglighed og ordentlig-
hed
Grundig forberedelse, saglighed og 
ordentlighed er afgørende for arbejdet 
som repræsentant. Det skaber respekt 
og lydhørhed og derfor bedre mulighed 
for at udfylde rollen som repræsentant. 
Grundig forberedelse og saglighed hand-
ler om at sætte sig ind i kommissoriet 
og/eller forretningsordenen samt evt. 
lovgivning på området; at interessere 
sig for hele området og ikke kun det, der 
vedrører en selv; at kunne dokumentere 
påstande. 
Ordentligheden handler især om at 
følge nogle etiske spilleregler som at 
respektere, at det er formanden, der 
tegner råd, nævn og udvalg, ikke de 
enkelte medlemmer; at man ikke citerer 
de andre medlemmers udsagn udenfor 
møderne; at respektere forvaltningslo-
vens habilitets- og tavshedspligt be-
stemmelser; at have kontakt til andre 
DFS medlemsorganisationer, hvis der er 
noget, der vedrører dem; at tale positivt 
om andre interessenters aktiviteter.
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Efter retsplejelovens §§ 47-47f er der 
oprettet et Bibeskæftigelsesnævn, der 
bl.a. varetager den generelle admini-
stration af dommeres bibeskæftigelse. 
Nævnet består af 7 medlemmer, heraf 
2 repræsentanter for offentligheden. 
Beskikkelse af disse sker efter indstil-
ling til justitsministeren fra henholdsvis 
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Rek-
torkollegiet. Der skal samtidig beskik-
kes suppleanter for disse. Beskikkelse 
sker for en periode på 6 år, og genud-
pegning kan ikke finde sted.

Jeg repræsenterer DFS som en folkelig 
repræsentant i Bibeskæftigelsesnæv-
net. Dette nævn holder øje med, hvilke 
lønnede andre hverv dommerne i by-, 
lands- og højesteret har ud over deres 
job som dommer. Målet er at sikre, at 
dommerne kan optræde uden inhabi-
litet i sagerne. Samtidig skal vi tilse, at 
den enkelte dommers bierhverv ikke får 
et tidsmæssigt omfang, så det kan gå ud 
over indsatsen som dommer.

Nævnets formand er Højesterets præsi-
dent Thomas Rørdam. I nævnet sidder 
desuden præsidenterne for Østre og 
Vestre Landsret, en retspræsident ind-
stillet af de øvrige retspræsidenter, en 
dommer indstillet af Den Danske Dom-
merforening og så to repræsentanter for 
offentligheden, indstillet af henholdsvis 
Rektorkollegiet og DFS. Den sidste har 
nu et par års tid været mig. Marianne 
Svane, formand for SFOF Køge Bugt, er 
min suppleant. Vi er beskikket frem til 
januar 2024.

Der har været 4 møder i nævnet gen-
nem 2019 - og dertil har været en lille 
håndfuld sager, som hen over året er 
blevet håndteret pr. e-mail. Sagerne er 
i sin natur fortrolige, men der sker vist 
intet ved at afsløre, at alle sager efter 
nogen drøftelse altid er endt med at 
blive afgjort i fuld enighed, uanset om 
der har været tale om at give tilladelse 
eller afslag på bibeskæftigelse.

Ved projektchef
Flemming Jørgensen
COOPs foreningssekretariat 
og Samvirke

Bibeskæftigelsesnævnet

Beretninger fra råd, nævn og udvalg

Danmarks Evalueringsinstitut EVA`s 
repræsentantskab nedsættes af EVA`s 
bestyrelse for en treårig periode. Som 
repræsentant for voksenuddannelses- 
og folkeoplysningsområdet indstilles 1 
kvinde og 1 mand af DFS i fællesskab 
med Daghøjskoleforeningen og Oplys-
ningsforbundenes Fællesråd. Repræ-
sentantskabet består af 36 medlemmer 
fra områder i det danske dagtilbuds-, 
skole- og uddannelsessystem. Repræ-
sentantskabet har med sine tre årlige 
møder til opgave at komme med input 
til EVA`s bestyrelse til institutionens 
årlige handlingsplan.

EVA’s handlingsplan omhandler de store 
områder, dagtilbud for børn, grundskole, 
ungdomsuddannelse, videregående 
uddannelse og hertil EVA’s tværgående 
emner og fortløbende projekter og 
internationale netværk.
På voksen- og efteruddannelsesområdet 
udgør DFS’s interesser en mindre del 
af EVA’s prioriteringer. Hertil skal dog 
lægges, at voksen- og efteruddannel-
sesområdet er en indeholdt del af EVA’s 
tværgående temaer og fortløbende 
projekter. 
Se EVA’s årsberetning og handlingsplan  
på www.eva.dk

Ved direktør
Otto Juhl Nielsen
FOF

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA
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I henhold til bekendtgørelse nr. 1088 
af 14. november 2005 om statutter 
for Den danske UNESCO-nationalkom-
mission beskikker undervisningsmini-
steren syv medlemmer med interesse 
i UNESCOs virksomhed, herunder en 
repræsentant for folkeligt oplysnings-
arbejde. Dansk Folkeoplysnings Sam-
råd inviteres til at pege på en kvinde og 
en mand, hvorefter undervisningsmi-
nisteren beskikker den ene. Beskikkel-
sesperioden er fire år. Den beskikkede 
repræsentant for DFS er Trine Bendix 
Knudsen

UNESCOs formål er at fremme fred og 
sikkerhed i verden gennem nationers 
samarbejde om uddannelse, videnskab, 
kultur og information (de fire mandato-
mråder). Folkeoplysningen er repræsen-
teret her, fordi vi har en naturlig plads i 
det felt. 

Som repræsentant for folkeoplysningen, 
har det været Trine Bendix Knudsens pri-
mære rolle at synliggøre folkeoplysnin-
gen og bidrage med det, der i det fælles 
mandat for alle repræsentanter, kaldes 
”den folkeoplysende synsvinkel”.

I 2019 har der været fire møder, hvoraf 
Trine Bendix Knudsen har deltaget i 
de tre første. De tre møder har blandt 
andet handlet om Danmarks bidrag 
til UNESCOs generalkonference samt 
UNESCOs deltagelse på Kulturmødet 
på Mors. Som følge af, at Trine Bendix 
Knudsen stoppede som sekretariats-
leder i DFS i september 2019, har hun 
været hvilende medlem siden. Der skal 
indstilles en ny person fra DFS til at 
indgå i kommisionen i foråret 2020.

Den danske UNESCO-nationalkommission

Ved sekretariatschef
Carolina Magdalene Maier, DFS 
for Trine Bendix Knudsen

Medlemmerne af Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed beskikkes af 
Justitsministeren for  fire år ad gan-
gen. Blandt medlemmerne er to 
repræsen¬tanter for offentligheden. 
Den ene indstilles af DFS , og jeg har 
fornøjelsen af at efterfølge tidl. gene-
ralsekretær Niels Glahn fra Højskoler-
ne, der har været DFS`s repræsentant 
i 8 år. 

DFS’ repræsentation i Politiklagerådet 
er lovbestemt, og jeg sidder som den 
ene ud af to lægsrepræsentanter. Jeg 
er personligt udpeget efter indstilling 
fra DFS. Det er vigtigt for mig, at min 
borgervinkel er bred og skal forsøge at 
repræsentere ”den sunde fornuft” Det 
handler både om at forsøge at bruge 
sin sunde dømmekraft og at anlægge 
en fornuftsmæssig og tilstræbt objektiv 
tilgang til indstillinger og afgørelser.

Jeg er den eneste i rådet, der ikke har 
en juridisk embedseksamen. . Da en af 
Rådets vigtigste opgaver er at fastlægge 
principper for de afgørelser, der skal 

træffes af myndigheden, som i 2019  
modtog omkring 3000 sager, er det en 
fælles opgave for de fem medlemmer at 
fastlægge disse. Der ligger i selve udpeg-
ningen en forventning om, at jeg hele 
tiden har spørgsmålet i erindring, om 
hvorvidt den ”svage” part – borgeren i 
dette tilfælde - er kommet nok til orde (i 
processen). 

I det forløbne år har Rådet haft fokus på 
politiklagemyndighedens kompetence, 
diskrimination i politiets magtanvendel-
se, borgere, der ringer i nød, eftersæt-
telser med alvorlig tilskadekomst eller 
død og politimyndighedens kommuni-
kation. 
 
Jeg ser frem til at komme endnu mere 
ind i Rådets arbejdsopgaver, ikke mindst 
fordi der er planer om at udvide såvel 
kompetence som virkefelt. I givet fald 
håber jeg at kunne fortælle mere herom 
i næste års beretning. 

Ved sekretariatschef
Ejnar Bo Pedersen
Ungdomsskoleforeningen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
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Ifølge retsplejelovens § 43 b består 
Dommerudnævnelsesrådet af seks  
medlemmer, der beskikkes af Justits-
ministeren. En højesteretsdommer 
(formand), en landsdommer (næstfor-
mand), en byretsdommer, en advokat 
og to offentlighedsrepræsentanter, 
indstillet af henholdsvis Kommunernes 
Landsforening og Dansk Folkeoplys-
nings Samråd. Medlemmerne udpeges 
for fire år og kan ikke genudpeges. Of-
fentlighedsrepræsentanterne skal være 
personer, der er engagerede i sam-
fundsforhold og bredt orienterede, og 
de pågældende skal være i besiddelse 
af personlig integritet og gennem-
slagskraft og dermed sikre borgernes 
stemme i henhold til DUR’s formål. 

DUR blev oprettet den 1. juli 1999 som 
led i en større reform af domstolene. 
Formålet med DUR’s etablering var at 
skabe et organ, som kunne bidrage til 
at rekrutteringen af dommere fik en 
bredere basis, og ikke i så høj en grad 
skulle afspejle den traditionelle vej, hvor 
dommere har baggrund som dommer-
fuldmægtig. Således at dommerkorpset 
fra byretter over landsretter til Højeste-
ret kom til at rumme en større erfarings-
mæssig bredde. 
DUR mødes en gang om måneden, og 
der afholdes et heldagsmøde hos en 
af domstolene.  Rådet tilstræber at nå 
frem til enighed om indstillingerne. Se 
Dommerudnævnelsesrådets årsberet-
ning på www.domstolsstyrelsen.dk

Dommerudnævnelsesrådet  (DUR)

Ved generalsekretær
Knud-Erik Therkelsen,
Grænseforeningen

Ved chefkonsulent
Helle H. Bjerregård, 
DFS 

RUF er nedsat af kulturstyrelsen og 
udvalgets medlemmer er udpeget for 
en periode på fire år. DFS indstiller 
et medlem til udvalget. Kulturstyrel-
sen administrerer udviklingspuljen 
for folkebiblioteker og pædagogiske 
læringscentre og har hjemmel i ’Lov 
om Biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 
af 17. maj 2000, § 18.’ Loven følges op 
af et årligt beløb på Finansloven. RUF 
rådgiver styrelsen i forbindelse med 
udmøntning af puljen. RUF behandler 
en gang årligt de indkomne ansøgnin-
ger efter indstilling fra Kulturstyrelsen.

I ansøgningsrunden vedr. 2019 blev 7,3 
mio. kr. uddelt fordelt på 26 projek-
ter. Som medlem af udvalget trækker 
jeg på min brede viden om aktiviteter 
på folkeoplysningsområdet, og kan i 
relevante tilfælde opfordre til lokale 
partnerskaber mellem biblioteker og 
aftenskoler / folkeoplysende foreninger. 
Udviklingspuljen er ved årets afslutning 
under overvejelse om omstrukturering, 
og der har derfor ikke været udmeldt en 
ansøgningsrunde i 2020. 

Kulturstyrelsens Fagligt Rådgivende Udvalg for Folkebiblioteker og Pædagogiske 
Servicecentre (RUF)

Ved sekretariatsleder
Per Paludan Hansen 
LOF

Rådet for Menneskerettigheder har 
som medlemmer en række organisa-
tioner, råd og myndigheder. Rådets Be-
styrelse udpeger medlemmer af rådet 
efter en offentlig høringsproces, som 
gentages mindst hvert fjerde år. Dansk 
Folkeoplysning Samråd søger således 
om at blive repræsenteret og udpeger 
derefter en repræsentant til rådet, 
såfremt ansøgningen imødekommes.

Rådet består af 55 medlemmer, forman-
den er Trine Christensen, generalsekre-
tær i Amnesty International Danmark. 

Rådet har holdt fire møder i 2019. Hvert 
år uddeler Rådet for Menneskeret-
tigheder en pris til en person eller en 
organisation, som har gjort en særlig 
indsats for menneskerettighederne i 
Danmark, Grønland eller Færøerne. Det 
er civilsamfundsorganisationernes med-
lemmer, der stemmer om, hvem der 
modtager prisen. Prisen uddeles hvert 
år i december. I 2019 gik den til forfatter 
Sara Omar for hendes vigtige kamp for 
kvinders og børns rettigheder

Rådet for Menneskerettigheder
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Ved adm. direktør
John Meinert Jacobsen
AOF 

og

Projektleder
Marlene Borst Hansen
Frirummet

Ifølge  medieansvarslovens § 41 består 
Pressenævnet af en formand, en næst-
formand og seks andre medlemmer. 
Alle otte medlemmer har en stedfor-
træder. To af disse  otte medlemmer 
og deres stedfortrædere beskikkes af 
Justitsministeren som offentlighedens 
repræsentanter efter udtalelse fra 
Dansk Folkeoplysnings Samråd. Beskik-
kelsesperioden er fire år.  

Pressenævnet holder møde en gang må-
nedligt, hvor vi afgør klager over medier. 
Til møderne er der altid 4 repræsentan-
ter. En dommerrepræsentant (jurist), en 
medieredaktør, et medlem udpeget af 
journalistforbundet og en offentligheds-
repræsentant. Sidstnævnte er indstillet 
af DFS. Klagerne vi behandler, kan ved-
røre flere ting. Typisk behandler vi klager 
over manglende forelæggelse, urigtige 
oplysninger, krænkelse af privatlivet, 
krav om genmæle og afindeksering. 

Mediebilledet ændrer sig i disse år 
og langt de fleste medier er nu (også) 
digitale. Det giver nogle nye problemstil-
linger. Fx omkring afindeksering. I trykte 
medier kan man ikke lave den fysiske 
avis om. Efter kort tid er avisen svær at 
få fat i, og man må søge i diverse arkiver, 
for at kunne læse avisen igen. Ander-
ledes forholder det sig med digitale 
artikler. Her kan man ved et enkelt klik 
eller søgning på en navngiven person el-
ler virksomhed få flere år gamle artikler 
frem. Det kan fx være artikler om en 
gammel dom eller noget man har fore-
taget sig for år tilbage, men som man i 
dag ønsker at lægge bag sig. Pressenæv-
net diskuterer og afvejer ofte hensynet 
mellem ”Retten til at blive glemt” og 
den almene interesse i emnet. Det er 
sjældent, at ønsket om sletning imø-
dekommes, men oftere imødekommes 
ønsket om anonymisering.

Pressenævnet

Ved sekretariatsleder
Vibeke Sonntag Larsen
Kulturhusene i Danmark

Fonden Teknologirådet har til formål 
at gennemføre forskning, analyser, 
vurderinger, dialog og formidling, samt 
rådgivning inden for samfundsfor-
hold; herunder anvendelse af viden og 
teknologi i Danmark, såvel som inter-
nationalt. Fonden er organiseret med 
en bestyrelse og et repræsentantskab. 
DFS udpeger et medlem af repræsen-
tantskabet for en femårig periode.

Fonden Teknologirådet er en selvfinan-
sierende, almennyttig, erhvervsdrivende 
fond, hvis hovedaktiviteter ligger inden-
for forskning, formidling, konsulenty-
delser samt rådgivning inden for sam-
fundsforhold; herunder anvendelse af 
viden og teknologi i Danmark, såvel som 
internationalt. Fonden er organiseret 
med en bestyrelse og et repræsentant-
skab. DFS udpeger et medlem af repræ-
sentantskabet for en femårig periode. 
DFS er repræsenteret i Teknologirådets 
repræsentantskab, fordi en del af rådets 
arbejde handler om borgerinddragelses-
processer, og om oplysning og debat om 
teknologi. Opgaven er primært at være 
’medborgerens ambassadør’, men også 

at være demokratiets, foreningernes 
og de folkeoplysende organisationers 
vogter i forhold til tilrettelæggelsen af 
de borgerinddragelsesprocesser, som 
Teknologirådet står for. Her ud over fore-
tager Teknologirådet teknologivurderin-
ger, rådgivning mv. inden for områderne 
forskning, it, natur, sundhed, arbejds-
marked, energi, trafik og planlægning.

Teknologirådet blev omdannet fra of-
fentlig institution til erhvervsdrivende 
fond i 2012, og siden da har repræ-
sentantskabet primært fungeret som 
et refleksionsrum med ét årligt møde. 
Der arbejdes dog stadig på at definere 
repræsentantskabets rolle og på at finde 
nye formater, hvorigennem de mange 
kompetencer, der er til stede i repræ-
sentantskabet, kan inddrages mere i 
fondens løbende arbejde. Pt. arbejdes 
der på at etablere halvårlige møder, der 
skal sætte aktuelle emner til debat.

 

Fonden Teknologirådet



s.18Årsberetning 2019

VEU-rådet blev oprettet i 2009. Dansk 
Folkeoplysnings Samråd indstiller en 
fælles repræsentant med de landsdæk-
kende oplysningsforbund, Daghøjsko-
leforeningen og Foreningen af Ledere 
ved Danskuddannelserne. Beskikkel-
sesperioden er fire  år.

I Voksen- og Efteruddannelsesrådet i 
Undervisningsministeriet er DFS repræ-
senteret som tilforordnet dækkende de 
institutionsmiljøer som tæller daghøj-
skoler, oplysningsforbund og sprog-
centre. I det seneste år har der særligt 
været fokus på følgende:
• AMU udbudsrunde
• Èn indgang til Voksen- og efteruddan-

nelse
• E-læring/ digital undervisning
Forud for AMU udbudsrunden havde 
vi bekendtgørelsesmæssigt fået åb-
net for at oplysningsforbund kunne få 
adgang til at benytte det som hedder 
AMU fælleskataloget, som betyder, at 
vi med en aftale med en anderkendt 
og godkendt AMU-udbyder kan bringe 
fag fra fælleskataloget i anvendelse, der 
hvor folkeoplysningen gennem sit virke 
møder befolkningen. Dernæst kom så 
udbudsrunden for selve AMU’s fælles 
kompetencebeskrivelser, som er kur-
susrækker der er sat sammen i relation 
til beskæftigelsesområder. Her hersker 
arbejdsmarkedsparter gennem såkaldte 
efteruddannelsesudvalg, hvor de som 
sådan er hørings- og indstillingsberet-
tigede til, hvem der skal have lov at 
være udbydere på disse kurser. Der var 
i den forbindelse et oplysningsforbund, 
som søgte og tilmed blev indstillet af 
de relevante efteruddannelsesudvalg, 
men af ministeriet dømt ude, med den 
begrundelse at vi som folkeoplysende 
organisationer hverken er statslig selv-
ejende eller private virksomheder. Set 
i lyset af, at folkeoplysningen historisk 
set har været lige dele formel læring og 
ikke-formel læring, er det selvfølgelig et 
vink til os som folkeoplysere, at der i regi 
af undervisningsministeriet ikke læn-
gere er et syn på folkeoplysningen som 
en bidragsyder, der ønskes inddraget i 
opgaveløsningen af formel læring. 

Trepartsaftalerne satte skub i en række 
initiativer til at fremme, at flere tager 
efteruddannelse. Et særligt initiativ, som 
i årets løb har fået opmærksomhed, er 
oparbejdelsen af én indgang til alt of-
fentligt medfinansieret efteruddannelse 
i Danmark. Her skal vi som folkeoplysere 
være særligt opmærksomme på, at vo-
res aktiviteter synliggøres og indtænkes.     
I ministeriet har de famlet med defi-
nitioner på hvad e-læring skal være i 
forhold til, at takstsætte denne under-
visningsform, samtidig har der været 
sat en række udviklingsarbejder i gang 
med institutioner, der har kunne prøve 
dette af. Desværre er det - igen - kun 
statsligselvejende erhversuddannelses-
institutioner og AMU-udbydere, der har 
haft adgang til disse puljer. Konklusionen 
er, at der er meget for folkeoplysningen 
at være opmærksom på her og naturligt 
indtænke strategisk i tænkningen om 
hvordan vi som folkeoplysere kan og evt. 
skal møde borgerne med folkeoplys-
ningsaktiviteter digitalt.    

Som repræsentant for folkeoplysning 
vil jeg mene, at der er to særligt kritiske 
opmærksomhedspunkter fra året der er 
gået, som vi skal bære videre i arbejdet 
på området. Og det er en manglende 
anerkendelse som bidragsyder og den 
forvaltningsmæssige og definitionsmæs-
sige udelukkelse af folkeoplysningen fra 
AMU. Det er tydeligt, at efter folkeop-
lysningen ressortmæssigt blev flyttet til 
Kulturministeriet, er vi samlet set blevet 
mindre tydelige i Undervisningsministe-
riet og embedsmændene tænker ikke 
naturligt folkeoplysningen ind i deres 
strategiske overvejelser og prioriterin-
ger. Der arbejdes videre med dette og 
meget andet godt!  

Ved adm. direktør
John Meinert Jacobsen
AOF 

Voksen- og Efteruddannelsesrådet (VEU) 



s.19Dansk Folkeoplysnings Samråd

Ved sekretariatsleder
Henrik Christensen
Dansk Oplysnings Forbund

Samarbejdsudvalget er et forum for 
uformel vidensudveksling og samar-
bejde for en række af de organisatio-
ner, der arbejder med folkeoplysning 
og foreningsliv. Samarbejdsudvalget 
består af repræsentanter for Dan-
marks Idrætsforbund (DIF), Dansk 
Firmaidrætsforbund (DFIF), Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), AOF, 
DOF, FOF, LOF, Fora, Fritid og Samfund 
og DFS. Kulturministeriet og Kommu-
nernes Landsforening (KL) sidder også 
med til møderne. DFS vælger selv sin 
repræsentant.

I Samarbejdsudvalget for Folkeoplys-
ning, som er et netværk for aktører med 

relation til folkeoplysning og særligt 
folkeoplysningsloven, har der i 2019 
være afholdt 3 møder. Møderne har 
udover gensidig orientering og drøf-
telser af konkrete tiltag eller proble-
matikker også indeholdt drøftelser af 
Lokalforeningspuljer og projekter i nogle 
af de deltagende organisationer. Samar-
bejdsudvalget har i 2019 desuden haft 
deltagelse af to oplægsholdere; Mads 
Roke Clausen fra Frivilligrådet og Carsten 
Terp Beck-Nilsson, som er redaktør på 
Altinget-Civilsamfund. I forbindelse med 
oplæggene har der være givende drøf-
telser inden for temaerne frivillighed og 
civilsamfund.

Samarbejdsudvalget for folkeoplysning

Undervisningsministeriets EU-spe-
cialudvalg vedrørende uddannelse, er 
nedsat af ministeriet og sammensat af 
en række ministerier, styrelser og inte-
resseorganisationer, bl.a. KL, Danske 
Universiteter, Dansk Magisterforening, 
LO, DA, DI, FTF, DSF og DUF, foruden 
DFS, og flere af vores medlemsorga-
nisationer. DFS vælger selv, hvem der 
varetager posten på vores vegne.

Ministeriet bruger specialudvalget som 
første led i arbejdet med at lægge en 
dansk linje i en given EU-sag på uddan-
nelsesområdet. Det er således et godt 
sted for folkeoplysningen at få indfly-
delse på Danmarks uddannelsespolitik 
i EU, og samtidig holde os orienteret 
om den aktuelle uddannelsespolitiske 
dagsorden i EU. Derfor har det stor 

værdi, at vi er repræsenteret. Et andet 
udbytte af at sidde i udvalget er, at det 
også er et forum, hvor vi kan netværke 
med repræsentanter for en lang række 
uddannelses- og arbejdsmarkedsorgani-
sationer som en del af vores interesse-
varetagelsesarbejde.

I 2019 har Trine Bendix Knudsen være 
formel repræsentant for DFS, men det 
har dog pga arbejdspres været nødven-
digt at nedprioritere deltagelsen. Trine 
Bendix Knudsen og Per Paludan Hansen 
har skiftedes til at deltage i møderne i 
det omfang, de har haft mulighed for 
det. I 2019 har møderne blandt andet 
omhandlet unges deltagelse i demokra-
tiet, EU’s ungestrategi og unges sprog-
læring og sprogundervisning.

Undervisningsministeriets EU-specialudvalg vedrørende uddannelse

Ved sekretariatschef
Carolina Magdalene Maier, DFS 
for Trine Bendix Knudsen

Det Danske Kulturinstitut er en selv-
ejende institution, som hovedsageligt 
finansieres gennem en statsbevilling via 
Kulturministeriet samt egenindtægter. 
DFS udpeger en person til repræsen-
tantskabet. Medlemmer af repræsen-
tantskabet vælges for en periode på fire 
år. 
 
Dansk Kulturinstitut er en selvejende 
institution, der siden 1940 har enga-
geret sig i at skabe gensidig forståelse, 

mennesker i mellem. Da kunst og kultur 
er blandt Danmarks vigtigste råvarer, 
arbejder instituttet for, og med at skabe 
kendskab til, og sympati for, danske sam-
fundsværdier. Dette gøres ved gennem 
samarbejde og partnerskaber at udvikle 
internationale kultur- og samfundsrele-
vante arrangementer og projekter med 
henblik på at skabe og forbedre mellem-
folkelig forståelse på tværs af grænser og 
kulturer. 

Det danske Kulturinstitut

Ved sekretariatsleder
Joachim Vædele 
Grundtvigsk Forum
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Repræsentanter nationalt
Bibeskæftigelsesnævnet
Flemming Jørgensen, Samvirke, COOP
Suppleant: Marianne Svane, SFOF
Beskikkelsesperiode: 1. februar 2018-31. 
januar 2024

Danmarks Evalueringsinstitut, repræ-
sentantskabet
Otto Juhl Nielsen, FOF
Udpeget: 1. januar 2018  - 31. december 
2020

Den uafhængige Politiklagemyndighed
Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskolefor-
eningen. 
Suppleant: Lars Bangert Struwe
Beskikkelsesperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 
2023

Det Danske Kulturinstitut
Joachim Vædele, Grundtvigsk Forum
Beskikkelsesperiode: 1. juni 2019 - 30. 
maj 2024

Dommerudnævnelsesrådet
Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen
Suppleant: Bjarne Lundager, Efterskole-
foreningen
Beskikkelsesperiode: 1. marts 2019 – 28. 
februar 2023

Idan/Vifo bestyrelse
Trine Bendix
Beskikkelsesperiode: 1. januar 2019 - 31. 
december 2022, personligt udpeget af 
Kulturministeren, sidder ikke på DFS-
mandat. 

Kulturstyrelsens Fagligt Rådgivende 
Udvalg for Folkebiblioteker og Pædago-
giske Servicecentre - RUF
Helle H. Bjerregård, DFS
Suppleant: Stine Hohwü-Christensen, DFS
Beskikkelsesperiode: 1. januar 2018 - 31. 
december 2021

Pressenævnet
Marlene Borst Hansen, Fora
Stedfortræder: Otto Juhl Nielsen, FOF
John Meinert Jacobsen, AOF Danmark
Stedfortræder: Michael Voss, DFS
Beskikkelsesperiode: 1. januar 2020  - 31. 
december 2023

Referencegruppe for voksenuddannelse 
og folkeoplysning (herunder EPALE), Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet
Per Paludan Hansen, LOF 

Repræsentantskabet i Fonden Teknolo-
girådet
Vibeke Sonntag Larsen, Kulturhusene i 
Danmark
Udpeget: 1. januar 2019  - 31. december 
2023

Rådet for Menneskerettigheder
Per Paludan Hansen, LOF 
Udpeget: Marts 2017 - marts 2021

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
(VEU-Rådet)
John Meinert Jacobsen, AOF Danmark
Valgt: 1. juni 2019 - 31. maj 2023

Samarbejdsudvalget mellem oplys-
ningsforbundene, DUF, Idrætten, KL,
Folkeoplysningsudvalgene og DFS
Carolina Magdalene Maier, DFS
Udpegning følger ansættelsen

Undervisningsministeriets EU-Special-
udvalg
Carolina Magdalene Maier, DFS
Udpegning følger ansættelsen

Den danske UNESCO Nationalkommis-
sion
Trine Bendix, DFS
Beskikkelsesperiode: 1. maj 2012 - 30. 
april 2020

Medlem af EAEA’s bestyrelse
Per Paludan Hansen.  
Valgt i perioden: 2011  - juni 2019,  
valgt som formand i 2013

Repræsentanter internationalt DFS Medlemsskaber

Dansk Flygtningehjælp 

European Association for the 
Education of Adults, EAEA 

International Council for Adult 
Education, ICAE
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1. AOF
 aofdk@aof.dk – www.aof.dk

2. Atlantsammenslutningen
 atlant@atlant.dk – www.atlant.dk

3. COOP amba
 formanden@coop.dk – www.coop.dk
 
4. Daghøjskoleforeningen
 foreningen@daghojskoler.dk  - www.daghojskoler.dk

5. Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS
 formand@daos.dk – www.daos.dk 

6. Dansk Kvindesamfund
 sekretariat@danskkvindesamfund.dk – 
 www.danskkvindesamfund.dk 

7. Dansk Oplysnings Forbund, DOF
 post@danskoplysning.dk – www.danskoplysning.dk

8. DATS, Dansk AmatørTeater og Scenekunst
  dats@dats.dk – www.dats.dk 

9. Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet DEO
 info@deo.dk – www.deo.dk

10. Efterskoleforeningen
 info@efterskoleforeningen.dk – www.efterskoleforeningen.dk 

11. Europabevægelsen
 europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk –  
 www.europabevaegelsendk.dk

12. FN-forbundet
 fnforbundet@fnforbundet.dk – www.fnforbundet.dk

13. FOF
 info@fof.dk – www.fof.dk

14. Folk og Sikkerhed
 kontakt@folkogsikkerhed.dk – www.folkogsikkerhed.dk

15. Folkehøjskolernes Forening i Danmark
 kontor@ffd.dk – www.ffd.dk

16. Folkekirkens Ungdomskor        
 sekretariat@fuk.dk – www.fuk.dk
 
17. Folkevirke
 folkevirke@folkevirke.dk – www.folkevirke.dk

18. Fora
 info@fora.dk – www.fora.dk

19. Foreningen af Folkeuniversiteter i Danmark 
 administreres af www.fuaalborg.dk 

20.  Foreningen Norden
 landskontoret@foreningen-norden.dk 
 www.foreningen-norden.dk

21. Frie Fagskoler
 hej@friefagskoler.dk – www.friefagskoler.dk

22. Fritid og Samfund
 fritid@fritid-samfund.dk – www.fritid-samfund.dk

4. Medlemsorganisationer   (31/12 2019)



s.22Årsberetning 2019

23.  Grundtvigsk Forum
 vartov@vartov.dk – www.grundtvig.dk

24. Grænseforeningen
 info@graenseforeningen.dk – www.graenseforeningen.dk

25. Grøn Hverdag
 mail@gronhverdag.dk – www.gronhverdag.dk

26. Kulturhusene i Danmark
 kulturhusene@kulturhusene.dk - www.kulturhusene.dk

27. Kvindernes U-landsudvalg 
 kulu@kulu.dk – www.kulu.dk

28. LOF
 lof@lof.dk – www.lof.dk

29. Mellemfolkeligt Samvirke
 ms@ms.dk – www.ms.dk 
 (Udmeldt pr. 31/12-19)

30. Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
 eco-net@eco-net.dk – www.eco-net.dk

31. Produktionsskoleforeningen
 psf@psf.nu – www.psf.nu 
 (Nedlagt og dermed udmeldt pr 30/6-19)

32. Folkeuniversitetets Komitestyrelse
 kontor@fuko.dk – www.fuko.dk 

33. Sammenslutningen af Lokalarkiver 
 sla@danskearkiver.dk – www.danskearkiver.dk

34. Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer i Danmark
 slrtv@slrtv.dk – www.slrtv.dk

35. Socialistisk Folkeoplysningsforbund
 sfof@sfof.dk – www.sfof.dk

36. Ungdomsskoleforeningen 
 ung@ungdomsskoleforeningen.dk  – 
 www.ungdomsskoleforeningen.dk
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Associerede medlemsorganisationer   (31/12 2019)

1. AFS Interkultur
 afs.interkultur@afs.org – www.afs.dk

2.  Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
 akks@akks.dk – www.akks.dk

3. Danmarks Biblioteksforening
 db@db.dk – www.db.dk

4. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
 dcb@dcbib.dk - www.dcbib.dk

5. Dansk Friskoleforening
 df@friskoler.dk - friskoler.dk

6.  Den Frie Lærerskole
 dfl@dfl-ollerup.dk – www.dfl-ollerup.dk

7. Komiteen for Sundhedsoplysning
 kfs@sundkom.dk – www.sundhedsformidling.dk

8. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
 lu@lus.dk – www.lus.dk

9. Levende Hav
 llh@levende-hav.dk - www.levendehav.dk
 (udmeldt pr. 31/12-19)

10. Kulturelle samråd i Danmark
 kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk  
 www.kulturellesamraad.dk

11. Sammus - Danske Museumsforeninger 
 john@holmer-as.dk – www.sammus.dk
 (udmeldt pr. 31/12-19)

12. Sydslesvigsk Oplysningsforbund e.V.
 info@oplysning.de – www.oplysning.de
 (udmeldt pr. 31/12-19)

Partnerorganisationer til DFS i henhold til vedtægterne § 5.
1. Tænketanken DEA
 dea@dea.nu – www.dea.nu 

2.  Fremvirke (Nordic Bildung)
 info@fremvirke.dk – www.fremvirke.dk 

3.  Frirummet
 mail@frirummet.org – www.frirummet.org
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Medlemsorganisationerne
med angivelse af antal delegerede pr. 1. januar 2020

1. AOF Danmark      3
2. Atlantsammenslutningen     1
3. COOP       3
4. Daghøjskoleforeningen     1
5. Dansk Amatør Orkester Samvirke    1
6. Dansk Kvindesamfund     1
7. Dansk Oplysnings Forbund - DOF    3
8. DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed  3  
9. Demokrati i Europa      1
10. Efterskoleforeningen     3
11. Europabevægelsen      1
12. FN-Forbundet      1
13. FOF        3
14. Folk og Sikkerhed      1
15. Folkehøjskolernes Forening i Danmark   3
16. Folkekirkens Ungdomskor     2
17. Folkevirke       1
18. Fora       3
19. Foreningen af Folkeuniversiteter i Danmark   1
20. Foreningen Norden      3
21. Frie Fagskoler      1
22. Fritid og Samfund      1
23. Grundtvigsk Forum      3
24. Grænseforeningen      3
25. Grøn Hverdag      1
26. Kulturhusene i Danmark     1
27. Kvindernes U-lands Udvalg     1
28. LOF        3
29. Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis  1
30. Sammenslutningen af Folkeuniversiteter   1
31. Sammenslutningen af Lokalarkiver    1
32. Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer i DK 1
33. Socialistisk Folkeoplysningsforbund    1
34. Ungdomsskoleforeningen     3

Kun de delegerede kan stemme på 
repræsentantskabsmødet.
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5. Vedtægter for Dansk Folkeoplysnings Samråd

§§
Navn
§ 1 
Navn: Dansk Folkeoplysnings Samråd 
(DFS).

stk. 2. DFS’ hjemsted er København.

Formål
§ 2
DFS ser det som folkeoplysningens 
formål at bidrage til den enkeltes 
personlige dannelse og uddannelse, 
og at medvirke til sikring og udvikling 
af demokratiet. Folkeoplysningen skal 
gennem sine mangeartede folkeoply-
sende aktiviteter fremme borgernes 
medbestemmelse, medansvar og aktive 
engagement i samfundets udvikling. 
Folkeoplysningen skal medvirke til at 
sikre borgernes kendskab til rettigheder 
og pligter og medvirke til at øge bor-
gernes almenviden og deltagelse i et 
samfund med frihed, ligeværdighed og 
demokrati.

Stk. 2. DFS arbejder for:
- at samle de landsorganisationer, der i 
formål og aktivitet kan tilslutte sig DFS’ 
formål
- at støtte og udvikle det folkeoplysende 
arbejde, der kan rummes indenfor 
formålet
- at styrke samarbejde på tværs af med-
lemsorganisationerne
- at varetage folkeoplysningens fælles 
interesser overfor myndigheder, beslut-
ningstagere etc.
- at fremme folkeoplysningens værdier i 
samfundet

stk. 3. Enhver medlemsorganisation 
bevarer sin fulde og hele selvstændig-
hed, og DFS kan ikke anfægte de enkelte 
medlemsorganisationers uafhængighed

Medlemmer
§ 3 
Som medlemsorganisationer kan opta-
ges landsdækkende organisationer, der 
har folkeoplysning som et hovedformål 
og en hovedaktivitet. Ved landsdækken-
de forstås at organisationen skal have 
lokal fysisk forankring og have folkeoply-
sende aktiviteter i 4 af landets 5 regio-
ner. Aktiviteterne skal være iværksat af 
landsorganisationen eller dennes lokale 
foreninger/institutioner. En medlemsor-
ganisation skal have foreningsstruktur 
og suverænitet (egne vedtægter, eget 
budget og eget regnskab).

stk. 2. Udelukkede som medlemmer er:
Interesseprægede organisationer, 

idrætslige organisationer og idébestem-
te ungdomsorganisationer, politiske par-
tier, samt kommercielle organisationer.
Paraplyorganisationer kan ikke opnå 
medlemskab. De nærmere afgræns-
ninger og uddybninger vedr. med-
lemsskabsoptagelse fastsættes i en 
vedtagelse, der optages som bilag til 
vedtægterne.

stk. 3. Optagelse som sker pr. 1. januar, 
kan ske efter skriftlig henvendelse 
med dokumentation for opfyldelse af 
bestemmelserne jf. stk. 1, inden fore-
gående års udgang. Repræsentantskabs-
mødet er besluttende om optagelse af 
medlemmer efter begrundet indstilling 
fra DFS’ bestyrelse, med angivelse af 
kategori, jf. § 4, stk. 2.

stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt med 
1/2 års varsel til 1. januar.

stk. 5. En medlemsorganisation har pligt 
til at oplyse DFS om forhold i organisa-
tionens virksomhed eller struktur, der 
kan drage medlemskabet i tvivl (jf. stk. 1 
og 2).

stk. 6. Drages en organisations medlem-
skab i tvivl, skal sagen forelægges først-
kommende repræsentantskabsmøde til 
afgørelse efter indstilling fra bestyrelsen.

stk. 7. Repræsentantskabsmødet kan 
med 2/3 af de fremmødte delegeredes 
stemmer ekskludere en medlemsorgani-
sation, der ikke overholder reglerne for 
medlemskab.

Kontingent
§ 4
DFS’ medlemmer betaler et kontingent 
til DFS’ virksomhed.

stk. 2. Kontingentet opkræves efter tre 
takster således:
a. Store medlemsorganisationer (3 

delegerede med hver 1 stemme). 
b. Mellemstore medlemsorganisa-

tioner (2 delegerede med hver 1 
stemme).

c. Små medlemsorganisationer (1 
delegeret med 1 stemme).

Kategoriseringen og ændring af katego-
risering godkendes af repræsentantska-
bet efter indstilling fra bestyrelsen.

stk. 3. DFS’ forenings- og regnskabsår er 
1. januar - 31. december.

stk. 4. Kontingent fastsættes årligt af 
repræsentantskabet for næste regn-
skabsår.
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stk. 5. Kontingentet forfalder til betaling 
pr. 1. januar og skal være betalt inden 
1. april, da medlemsrettighederne el-
lers bortfalder. Retten til at genopnå 
medlemsrettighederne uden en ny 
behandling af medlemskab (jf. § 3, stk. 
3) ophører, hvis medlemsorganisationen 
står i restance for to kontingentperioder.

Andre organisationer m.v.
§ 5
Bestyrelsen kan beslutte i DFS’ arbejde 
at inddrage organisationer som associe-
rede medlemmer eller partnermedlem-
mer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at op-
tage organisationer, der arbejder med 
folkeoplysning, men som ikke opfylder 
medlemskravene, som associerede 
medlemmer.
 
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at op-
tage organisationer der måtte ønske det 
og som har et interessefællesskab med 
DFS, der ikke nødvendigvis er folkeoplys-
ning, som partnermedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte nær-
mere regler og tilbud for de forskellige 
former for tilknytning til DFS’ arbejde, 
herunder betalingssatser.

Repræsentantskabet
§ 6
Repræsentantskabet er DSF’ øverste 
myndighed.

stk. 2. Der afholdes ordinært repræsen-
tantskabsmøde hvert år i april måned.

stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel 
ved brev til medlemsorganisationerne 
med angivelse af foreløbig dagsorden.

stk. 4. Repræsentantskabets dagsorden 
skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af repræsentantskabsmødese-

kretær.
c. Valg af stemmetællere.
d. Beretning.
e. Regnskab.
f. Fastsættelse af kontingent.
g. Indkomne forslag.
h. Valg.
i. Eventuelt.

stk. 5. Forslag, der ønskes optaget på 
dagsordenen, skal være sekretariatet i 
hænde senest 4 uger før repræsentant-
skabsmødets afholdelse.

stk. 6. Medlemsorganisationerne skal 
senest 4 uger før repræsentantskabs-

mødet meddele sekretariatet navne på 
deres delegerede.

stk. 7. Endelig dagsorden bilagt even-
tuelt indkomne forslag, det reviderede 
regnskab, beretning og motiveret forslag 
til kontingent udsendes til medlemsor-
ganisationerne senest 3 uger før repræ-
sentantskabsmødets afholdelse.
stk. 8. Ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde kan indkaldes med 2 ugers 
varsel og skal afholdes, såfremt mindst 
20 pct. af medlemsorganisationerne 
kræver det med angivelse af motiveret 
dagsorden.

stk. 9. Repræsentantskabet består af de-
legerede udpeget af medlemsorganisa-
tionerne med respektive antal delegere-
de, jf. § 4, stk. 2. Repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen 
af de delegerede er mødt frem.

stk. 10. Repræsentantskabets møder er 
i øvrigt åbent for andre repræsentanter 
fra medlemsorganisationerne og tilknyt-
tede jf. § 5, samt gæster.

stk. 11. En medlemsorganisation er kun 
berettiget til at deltage i repræsentant-
skabet med delegerede, såfremt den har 
indbetalt kontingent til DFS i det regn-
skabsår, hvori repræsentantskabsmødet 
afholdes.

stk. 12. Bestyrelsen består af 10 med-
lemmer.
Stk. 12a. Herudover udpeges en repræ-
sentant af og blandt sekretariatets med-
arbejdere. Medarbejderrepræsentanten 
er tilforordnet og deltager uden stem-
meret. Medarbejderrepræsentanten 
deltager ikke i behandling af spørgsmål 
af personalemæssig karakter. Er med-
arbejderrepræsentanten forhindret i at 
deltage ved at bestyrelsesmøde, delta-
ger en suppleant.

stk. 13. På det ordinære repræsen-
tantskabsmøde vælges af og blandt de 
delegerede:
- i ulige år: Formand samt 4 bestyrelses-
medlemmer.
- i lige år: 5 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 14. Bestyrelsesmedlemmernes valg-
periode er 2 år, og alle valg har virkning 
fra repræsentantskabsmødet.

stk. 15. Ved varigt forfald i bestyrelsen 
udpeger den medlemsorganisation, 
hvorfra bestyrelsesmedlemmet var 
delegeret, et nyt bestyrelsesmedlem, 
som fungerer til førstkommende ordi-
nære repræsentantskabsmøde, hvor der 
finder nyvalg sted.



s.27Dansk Folkeoplysnings Samråd

stk. 16. På det ordinære repræsen-
tantskabsmøde vælges af og blandt de 
delegerede:
- i ulige år: 1 kritisk revisor for 2 år samt 
1 kritisk revisorsuppleant for 2 år.
- i lige år: 1 kritisk revisor for 2 år samt 1 
kritisk revisorsuppleant for 2 år.
Repræsentantskabet vælger årligt revisi-
onsselskab.

stk. 17. Såfremt en medlemsorganisa-
tion melder sig ud eller ophører med 
at eksistere, kan en person valgt som 
repræsentant fra denne organisation 
ikke længere besidde et tillidshverv i el-
ler repræsentere Dansk Folkeoplysnings 
Samråd.

stk. 18. Alle valg og beslutninger sker 
ved simpelt stemmeflertal blandt de af-
givne stemmer, dog ikke ved afstemning 
om eksklusion af en medlemsorganisa-
tion, jf. § 3, stk. 7, ved afstemning om 
vedtægtsændringer, jf. § 9, stk. 3 og ved 
afstemning om DFS’ opløsning, jf. § 10, 
stk. 1. Blanke stemmer medregnes ikke.

stk. 19. Ved stemmelighed bortfalder 
forslaget, dog ikke ved omvalg, jf. stk.20.

stk. 20. Såfremt der opstår stemmelig-
hed ved valg, foretages omvalg blandt 
de personer, der har opnået stemmelig-
hed. Såfremt der atter opstår stemme-
lighed afgøres valget ved lodtrækning.

stk. 21. Såfremt én delegeret ønsker 
skriftlig afstemning, skal denne ske 
skriftligt.

stk. 22. Der udarbejdes beslutningsre-
ferat af repræsentantskabsmødet, som 
udsendes til medlemsorganisationer og 
tilknyttede, jf. § 5.

Bestyrelsen
§ 7
Bestyrelsen konstituerer sig med næst-
formand.

stk. 2. Hvis formanden har varigt for-
fald, indtræder næstformanden som 
formand. Bestyrelsen konstituerer sig 
herefter på ny.

stk. 3. Bestyrelsen er DFS’ øverste 
myndighed mellem repræsentantskabs-
møderne. Formanden tegner DFS, men 
tegningsretten kan delegeres.

stk. 4. Bestyrelsen kan antage lønnet 
medhjælp.

stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i 
det omfang, den finder det nødvendigt. 
Bestyrelsen fastsætter udvalgets kom-

missorium og beføjelser. Bestyrelsen kan 
udpege udvalgets formand.

stk. 6. Bestyrelsen samles til møde på 
formandens foranledning, eller når 
mindst fire bestyrelsesmedlemmer 
kræver det med angivelse af motiveret 
dagsorden. I sidste tilfælde skal mødet 
afholdes senest 2 uger efter, at begærin-
gen er fremsat.

stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst fem bestyrelsesmedlemmer 
er til stede. Beslutningen træffes med 
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelig-
hed bortfalder forslaget.

stk. 8. Der udarbejdes beslutningsreferat 
af bestyrelsesmøderne.

stk. 9. DFS udreder udgifterne ved besty-
relsesarbejdet.

stk. 10. Udgifter ved deltagelse i DFS’ 
arbejde ud over det i § 7, stk. 9 nævnte, 
udredes af de enkelte medlemsorganisa-
tioner, med mindre bestyrelsen beslut-
ter andet.

stk. 11. Med de i denne paragraf fastsat-
te begrænsninger bestemmer bestyrel-
sen selv sin forretningsorden.

Sekretariatet
§ 8
Bestyrelsen ansætter og afskediger 
sekretariatslederen. Sekretariatslederen 
ansætter og afskediger sekretariatets 
øvrige personale.

stk. 2. Sekretariatslederen er ansvarlig 
over for bestyrelsen for sekretariatets 
virksomhed.

Vedtægtsændringer
§ 9 
Nærværende vedtægter kan kun ændres 
af repræsentantskabet på et møde.

stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal 
være bestyrelsen i hænde to måneder 
før afholdelsen af repræsentantskabs-
mødet. Forslag til vedtægtsændringer 
skal udsendes senest 8 uger før repræ-
sentantskabsmødet.

stk. 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer 
kræver mindst 2/3 flertal på repræsen-
tantskabs-mødet.

Opløsning
§ 10
DFS kan kun opløses efter vedtagelse på 
to på hinanden følgende repræsentant-
skabsmøder. På det første repræsen-
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tantskabsmøde, der skal indkaldes med 
mindst 8 ugers varsel, kræves mindst ¾ 
flertal, for at forslaget er vedtaget.

stk. 2. Såfremt der på et repræsentant-
skabsmøde måtte være flertal, jf. stk. 
1, skal der mindst 4 uger og højest 12 
uger efter denne beslutning indkaldes 
til et nyt repræsentantskabsmøde med 
mindst 3 ugers varsel. På dette repræ-
sentantskabsmøde er forslaget om 
opløsning vedtaget, såfremt det opnår 
simpelt flertal blandt de afgivne stem-
mer. Der skal samtidig træffes beslut-
ning om anvendelse og afvikling af DFS’ 
eventuelle midler, som skal gå til formål, 
der styrker den frie folkeoplysning.

stk. 3. Bestyrelsen forestår DFS’ likvida-
tion.

Ikrafttræden
§ 11
Vedtægterne træder i kraft pr. 17. april 
2015.

Således vedtaget på repræsentantskabs-
mødet den 17. april 2015, jf. referat af 
mødet.

Per Paludan Hansen, Formand
Troels Borring,  Dirigent
Trine Bendix Knudsen,  Repræsentant-
skabsmødesekretær

Bilag 1 til Dansk Folkeoplysnings Sam-
råds vedtægter.

§ 1
Bilaget er en uddybning af hvilke typer 
medlemsorganisationer, der kan optages 
som medlemmer. Sigtet med bilaget er 
at adskille den uddybende fortolkning af 
medlemsdefinitionen fra selve vedtæg-
ten, for på den måde at fremtidssikre 
vedtægterne. Og samtidig at gøre det 
muligt at tilpasse fortolkningen af med-
lemsdefinitionen til den udvikling, der 
finder sted i foreningslivet og i ”tidsån-
den”, dvs. i de politiske og økonomiske 
rammebetingelser, uden at det kræver 
vedtægtsændringer. Vedtægterne står 
altid over bilaget. Fortolkninger kan ikke 
være i modstrid med vedtægterne.

§ 2
Udelukkede som medlemmer er:
Interesseprægede organisationer (som 
f.eks. fagforbund, lærer- og fagsammen-
slutninger og erhvervsorganisationer), 
idrætslige, faglige, sygdomsbekæm-
pende organisationer, patientforenin-
ger, hobby- eller serviceorganisationer, 
idébestemte ungdomsorganisationer, 
politiske partier samt kommercielle 
organisationer.

stk. 2. Med interesseprægede forstås:
Foreninger, hvor selve påvirkningen og 
interessevaretagelsen af foreningens sag 
står højere end ideen om oplysning, de-
bat og demokratiengagement. Oplysning 
vil typisk være en del af virksomheden, 
men hovedvirksomheden er at fremme 
en bestemt sag.

§ 3
Paraplyorganisationer kan ikke opnå 
medlemskab. En paraplyorganisation 
forstås som en organisation, der som 
medlemmer har andre landsorganisatio-
ner, og hvis formål er at være fællesre-
præsentation.
En medlemsorganisations afdelinger/
medlemsinstitutioner kan heller ikke 
være medlemmer.

§ 4
Bilaget vedtages og ændres af repræ-
sentantskabet efter samme regler som 
gælder for vedtægtsændringer, jf. ved-
tægternes § 9. Bestyrelsen skal senest 
hvert 5. år fremlægge papiret til vedta-
gelse på repræsentantskabsmødet.

Bilaget træder i kraft pr. 1. januar 2007 
og er senest godkendt i 2012.
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§ 1
Samrådets repræsentantskabsmøder 
gennemføres i overensstemmelse med 
vedtægternes § 6.

§ 2
Ved simpelt stemmeflertal forstås flest 
stemmer af de afgivne stemmer, dvs. 
blanke stemmer medregnes ikke.

§ 3
Valg af dirigent. Valget forestås af 
Samrådets formand og sker efter reg-
lerne om simpelt stemmeflertal, jf. § 2. 
Dirigentens rolle er at etablere talerli-
ster samt at disponere debatterne på 
en måde der sikrer, at de får et logisk 
forløb. 
I øvrigt skal dirigenten tilse, at reglerne i 
§ 12 overholdes.

§ 4
Valg af stemmetællere og repræsen-
tantskabsmødesekretær. Dirigenten er 
bemyndiget til at foretage det nødvendi-
ge skøn over, hvem af de foreslåede, der 
vælges. Hvis en afstemning kan spares, 
må dirigenten godt fravige det foreslå-
ede antal af stemmetællere.
 
§ 5
Beretning. Godkendelse af beretninger 
kræver simpelt stemmeflertal, jf. § 2. 
Evt. resolutioner og repræsentant-
skabsmødeudtalelser behandles under 
punktet om beretninger.
§ 6
Aflæggelse af regnskab. Der aflægges 
regnskab for Samrådets drift. Der stem-
mes om godkendelse af regnskabet. Ved 
afstemningen kræves simpelt stemme-
flertal, jf. § 2. 
§ 7
Forelæggelse af forslag til kontingent. 
Forslag stilles på baggrund af bestyrel-
sens vedtagne budget. Ved afstemning 
om kontingent anvendes simpelt stem-
meflertal, jf. § 2.

§ 8
Forelæggelse af indkomne forslag. Diri-
genten giver ordet til forslagsstilleren el-
ler en repræsentant for forslagsstilleren, 
som kan give en mundtlig redegørelse 
for forslagets baggrund og intentioner. 
Afstemning om indkomne forslag sker 
ved anvendelse af simpelt stemmefler-
tal, jf. § 2.

§ 9
1. Valg af formand.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

3. Valg af kritisk revisor og kritisk revi-
sorsuppleant.

4. Valg af revisionsselskab.
Der henvises til vedtægternes § 6. Så-
fremt der til et valg kun er stillet forslag 
om én kandidat, bortses fra denne 
bestemmelse, idet kandidaten erklæres 
for valgt uden afstemning.

§ 10
Eventuelt. Med mindre der foreligger 
en godkendelse af repræsentantska-
bet af, at resolutionsforslag og/eller 
repræsentantskabsmødeudtalelser kan 
færdigbehandles under dette punkt, 
giver dagsordenpunktet ikke anledning 
til nogen handling, der er bindende for 
Samrådet. 

§ 11
Afslutning af repræsentantskabsmødet. 
Repræsentantskabsmødet afsluttes af 
Samrådets formand. 

§ 12
Regler om tildeling af ordet. Enhver, der 
begærer ordet, gør dette gældende over 
for dirigenten ved til denne at aflevere 
meddelelse med sit navn, medlems-
organisation og evt. emne. De enkelte 
mødedeltagere tildeles ordet i den 
rækkefølge, som indtegningen og ræk-
kefølgen af emner tilsiger. Enhver kan få 
ordet til forretningsorden uden om den 
etablerede talerliste.
Ordet til forretningsordenen kan tildeles 
i følgende tilfælde:
• for at stille forslag om dirigentens 

afsættelse,
• for at stille forslag om afslutning af 

debatten,
• for at stille forslag om afstem-

ning, 
• for at stille forslag om nedsættelse 

af udvalg,
• for at stille forslag om udsættelse af 

en sag,
• for at stille forslag om at gå videre til 

næste punkt på dagsordenen,
• for at stille forslag om at taletiden 

begrænses,
• for at stille forslag om, at repræsen-

tantskabsmødet suspenderes for en 
bestemt periode/tid.

Forslag til forretningsorden skal ufortø-
vet stilles til afstemning. Ved afstemnin-
gen anvendes simpelt stemmeflertal, jf. 
§ 2. Såfremt ordet til forretningsorden 
anvendes til andet end de ovenfor 
nævnte formål, fratager dirigenten 
taleren ordet, og han/hun indgår i den 
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etablerede talerliste. Under talerrækken 
kan dirigenten tildele ordet for en kort 
bemærkning, der enten kan være for-
met som en berigtigelse eller en replik. 
Ved ethvert debatpunkts afslutning giver 
dirigenten forslagsstilleren lejlighed 
til en afsluttende bemærkning, inden 
forsamlingen forlader punktet eller går 
over til afstemning.

§ 13
Regler om valg af personer. Ved stem-
meafgivelse skal der anføres kandidat-
navne i et antal svarende til antal ledige 
poster, i modsat fald erklæres stemme-
sedlen for ugyldig.

§ 14
Regler om repræsentantskabsmødets 
offentlighed. Repræsentantskabsmødet 
kan, efter indstilling fra bestyrelsen, 
beslutte at der kan indbydes gæster til 
overværelse af mødet. Under begrebet 
gæster henregnes også repræsentanter 
for pressen. 

§ 15
Regler om stemmeret og taleret. I 
henhold til vedtægterne § 6, stk. 9, har 
alle delegerede fra medlemsorganisa-
tioner taleret og stemmeret. Tilknyttede 
organisationer jf. vedtægterne § 5 har 
taleret. 

Således vedtaget på repræsentant-
skabsmødet den 12. april 2005.

Eva Møller, Formand  
Peter Jon Larsen, Dirigent  
Christel Schaldemose, Repræsentant-
skabsmødesekretær 
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