Årsberetning for 2018 ved formanden
Ny struktur
Den 27. juni 2018 blev Folkeuniversitetet i Syddanmark nyetableret ved et stiftende møde. At
det skulle ske, varslede jeg i årsberetningen for 2017. Den siddende regering ønskede jo
oprindeligt at ændre Folkeuniversitetets organisationsstruktur i forbindelse med en revision af
Loven for Folkeoplysning, som vi hører ind under. Målet var en forenkling af strukturen, og at
de enkelte enheder blev omdannet til selvejende institutioner, der har ansvar for deres egen
økonomi, men stadig får tildelt et statstilskud til driften fra Kulturministeriet.
Folkeuniversitetet i Syddanmark er en sådan enhed, som er knyttet til Syddansk Universitet.
Aalborg, Aarhus og København har som universitetsbyer tilsvarende enheder, så forbindelsen
mellem universiteterne og Folkeuniversitetet holdes fast. Lidt atypisk og af historiske grunde
virker desuden Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle som en enhed.
FU Syddanmark er sammensat af Folkeuniversitetet i Odense som en hovedafdeling og 20
lokale komiteer, som er fordelt i Sydjylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Sådan var det
faktisk også i den gamle struktur, ligesom formålsparagraffen er uændret: gennem
folkeoplysende foredrags- og undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens
metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
Det nye ligger især i etableringen af den selvejende institution, der medfører på den ene side
et økonomisk ansvar som offentlig støttet virksomhed og på den anden giver frihed til at
udvikle virksomheden inden for rammerne af formålsparagraffen.
Det betyder, at der er blevet nedsat en helt ny bestyrelse og formuleret nye vedtægter og
forretningsorden i henhold til Driftstilskudsloven.
Efter vedtægterne består styrelsen af 7 medlemmer. 3 skal udpeges af Syddansk Universitet
og en formand skal findes blandt disse. 2 skal udpeges efter indstilling fra andre videns- og
kulturinstitutioner i region Syddanmark – og 2 skal vælges blandt komiteerne på et
komitéårsmøde. Her er Vejle-komiteen repræsenteret, i det mindste indtil den kommende
valghandling i oktober.
Selv om Folkeuniversitetet i Syddanmark er en selvstændig enhed, er der etableret et
udmærket samarbejde med FU Aaborg og FU Aarhus om bl. a. IT-funktioner og
honoraradministration. – En fornuftig rationalisering!
Strukturændringen har også en væsentlig intention om en bedre betjening af enhedens
komiteer. – Og her hviler der jo et ansvar især på komite-repræsentanterne i styrelsen.
Der er allerede sket en forbedring på IT-fronten: vi kan nu lokalt følge kontraktaftaleprocessen med foredragsholderne, og vores arrangementer optages automatisk på en komiteside under FU Odenses hjemmeside. Denne annoncering fremstår stadig lidt primitiv, men
forhåbentlig bliver den mere udviklet efterhånden.
Jeg håber, at vi også kan få et mere udviklet samarbejde med SDU, fx med en liste over
aktuelle foredrag fra Odenses katalog, hvor foredragsholderen er villig til at optræde i
komiteerne. Ligesom vi bør få udviklet en platform, hvor komiteerne kan inspirere hinanden og
udvikle gode ideer. Da alle komiteer stort set arbejder med det samme indhold og har mange
fælles problemstillinger, bør vi kunne få udbytte af sådan en alliance.

Langt hen ad vejen kan komiteerne også fremover operere selvstændigt, men en særlig følge
af, at vi er blevet en del af en selvejende institution, er, at komiteerne nok bliver nødt til at
have nogenlunde enslydende vedtægter. Umiddelbart vil det give et problem for os – og
sikkert også for andre komiteer – idet vores vedtægter er knyttet op på en relation til Vejle
Kommune, fx hvad angår støtte i form af sekretærbistand og en bestemmelse om afviklingen
af vores formue, i tilfælde af, at komiteen opløses. Vi har ikke forhandlet herom i styrelsen
endnu, men jeg håber problemet kan løses til alle parters tilfredshed.
Årets gang i Folkeuniversitetet
2018 har indholdsmæssigt været præget af vores gode samarbejde med lokale foreninger og
institutioner, og vi siger tak for deres værdifulde bidrag. Vi har i alt haft programsat 27
foredrag, og kun 5 af disse har vi selvstændigt stået for - resten har været arrangeret af
samarbejdspartnerne. Jeg håber, at de stadig vil se en fordel i, at vi administrerer deres
foredrag med honorar- og transportøkonomi og annoncering i papirprogram og på vores
hjemmeside.
Desværre har vi i løbet af året måttet aflyse 5 foredrag. Et enkelt på grund af sygemelding,
men 4 på grund af for få tilmeldte. Det er altid ærgerligt at måtte aflyse, både for
foredragsholderen og for de få, som trods alt har tilmeldt sig, og ligeledes for os, da en
aflysning egentlig giver en del ekstra administration.
Ved de 22 gennemførte arrangementer har vi haft 1678 deltagere, dvs. 76 pr.
arrangement i gennemsnit. Det er en mindre nedgang i forhold til 2017 med 2027 deltagere.
En af forklaringerne er, at de naturvidenskabelige foredrag på gymnasierne – som normalt
trækker mange elever og gæster – ikke har været slet så store magneter i 2018 som i 2017.
Men i det hele taget har jeg indtryk af, at det har været lidt vanskeligere i 2018 at få folk op af
stolene til vores foredrag – og desværre er jeg ikke blevet mere optimistisk ud fra de seneste
erfaringer fra dette forår i 2019.
Så en opgave i vores lille bestyrelse må være at forsøge at tænke nye tanker om, hvad der
kan inspirere folk til at dukke op til vores arrangementer.
Rent emnemæssigt synes jeg, at vi spænder vidt. Lige fra Skillingsviser over Den jyske
længdebane, Polens historie og Den spanske borgerkrig til Myrer, Vulkaner og Kvantefysik.
FU Odense fik i 2017 lavet en brugerundersøgelse, som bl. a. viser noget om målgrupper og
emneprioritering. Faktisk ligner resultatet vores erfaringer i Vejle.

Årsregnskabet
Den lavere besøgsaktivitet afspejles også i Folkeuniversitetets årsregnskab, der for første gang
viser et underskud på kr. 4.546. Hovedparten heraf er af regnskabsteknisk art, idet en
refusion for en fejlagtig betalt komiteafgift først indgår i 2019-regnskabet. Det samme gælder
et sent udbetalt driftstilskud for 2018. Men i forbindelse med arrangementet Smagen af øl
havde vi desværre et underskud ved salget af indkøbte smagsprøver, da en del tilmeldte til
foredraget ikke dukkede op. En lære heraf er, at arrangementer af denne event-type med
tilkøb af smagsprøver og lign. – hvor spændende de end er – kræver forudbetaling. Og det
kræver igen, at vi har en betalingsfunktion i forbindelse med tilmelding, hvilket i sig selv er en
dyr løsning.

Tak til bestyrelsen
Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt år med gode input og et altid behageligt
samarbejdsklima. Ikke mindst tak til Lis for hendes kaffebrygning og praktiske kontakt til Vejle
Bibliotek - og til Mette, vores sekretær, for hendes indsats med at holde rede på deltagerantal
og regnskab og kontakten til honoraradministrationen i Aalborg.

