
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen til fremme af praksislæring 

Torsdag d. 14. januar 2021 kl. 14.00-15.30 (over Teams) 
 
 
Tilstede: Gert Møller, Bent Raun, Ole Sværke, Tina Jul, Søren Janns, Sven Irgens, Kim Kabat, Claus 
Bendtsen, Gunvor Auken, Jonas Sprogøe og Michael Bjergsø (sekretær)  

Afbud: Peter Koudahl 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Ny bestyrelse, nye suppleanter  

Baggrund: Generalforsamlingen gav ikke ændringer i bestyrelsens sammensætning, men gav os 

to nye suppleanter, Gunvor Auken og Claus Bendtsen. Bestyrelsen er enige om, at suppleanter 

tager del i bestyrelsesarbejdet og er med i møder, internat etc. på lige fod med de øvrige 

medlemmer. Ved evt. afstemninger er det bestyrelsen, der stemmer.  

Indstilling: Det indstilles, at suppleanterne bydes velkommen, herunder en kort 

præsentationsrunde.  

Beslutning: Alle præsenterede sig. 

 

3. Status på foreningens aktiviteter, herunder revideret budget (jf. bilag) 

Baggrund: Vi har truffet aftaler med en række FGU-institutioner om større 

kompetenceudviklingsopgaver i regi af institutionsudviklingsaftalerne for FGU. Og vi har 

derudover en række opgaver af forskellig karakter fra evaluering til mindre forløb, samt også 

dialog med bl.a. Røde Kors om udvikling af praksislæring i deres tilbud. I og med flere af 

aftalerne ikke var på plads ved GF 2020, giver det et andet budget (og det er også grunden til, at 

vi har haft grundlag for at opgradere sekretariatet mandskabsmæssigt, jf. pkt. 5). 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og drøftede en række områder i 

relation til oplægget. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af det store arbejde, der er gjort, og 

drøftede desuden en række aspekter, herunder vigtigheden af at række udover FGU, at skabe 

relationer til andre aktører bl.a. inden for praksislæring, at arbejde med andre måder end 

kunde-/konsulentrelationer at arbejde med praksispædagogiske tematikker på (fx at invitere til 

arbejdsdag/markedsplads om praksis på AGU el. andet).  



 
 
 

4. Orientering om anbringelse af foreningens midler 

Baggrund: Vi betaler negativ rente af vores indestående i banken, og derfor undersøges 

mulighederne for evt. anden anbringelse. Sagen er ikke færdigbelyst, men formanden vil 

orientere om status på mødet. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: Bent Raun (kasserer) orienterede om nyligt møde med banken, og oplyste dels om 

de nuværende omkostninger (ca. 15.000 / år i negative renter), dels om mulighederne for at 

placere en del af foreningens midler i en aktieportefølje, herunder opmærksomhed på fortsat at 

have en likviditet i foreningen. Bestyrelsen bakkede op om at kassereren går videre med at få et 

gennemarbejdet tilbud på 1 mio. kr. af foreningens midler, og som udfolder risici og fordele ved 

en sådan placering.  

 

5. Nyt fra sekretariatet 

Baggrund: Sekretariatet er ved at blive et sekretariat, og vi har ansat ny konsulent samt får en 

ny praktikant, og begge starter 1. februar. Desuden har vi formaliseret organiseringen med 

Michael Bjergsø som sekretariatsleder og Jonas Sprogøe som chefkonsulent.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Frem mod Generalforsamling 

Baggrund: Generalforsamlingen for 2021 skal afvikles inden d. 30. juni 2021, jf. vedtægterne. En 

måde at gøre dette kan være at afholde GF ifm. Folkemødet i Allinge, således at arrangementet 

omkring GF kan være en del af FM-programmet. Men også åbne for digital deltagelse. Det vil 

lette arbejdsmængde og økonomi ift. alternativet at skulle afholde GF kort før eller efter FM, 

som vi også skal deltage og markere os i. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afvikling af GF, herunder det foreslåede, mhp. at 

sekretariatet kan arbejde videre på forberedelserne. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede GF og var enige i både ambitionen om at bygge et 

arrangement op om GF og om at det (også) skal fungere som online. Forskellige ideer blev bragt 

i spil, fx at tænke i flere parallelle arrangementer samt at bestyrelsen kan inddrages også i 

arrangementsafvikling. I relation til sidstnævnte tilbød Bent at stå for logistik og praktiske 

forhold på FM21. Sekretariatet arbejder videre og det vil være et punkt på 

bestyrelsesinternatet. 

 

7. Frem mod bestyrelsesinternat 

Baggrund: Vi har fastsat bestyrelsesinternat til d. 11-12/3 2021. Her er bl.a. lagt op til at 

godkende en ny handlingsplan, drøfte foreningens fundament og praksis samt drøfte 

foreningens virke udover FGU – herunder at kigge i retning af et eller flere større projekter. 



 
 

Videre skal vi se frem mod GF og drøfte evt. vedtægtsændringer samt hvordan vi udvikler 

foreningen. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter dagsorden for bestyrelsesinternat mhp. at 

sekretariatet kan arbejde videre med forberedelserne. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at rykke tidspunktet grundet corona, dvs. sekretariatet 

udsender en doodle mhp. at finde datoer kort efter påske. Formanden lagde op til en høj grad af 

inddragelse af bestyrelsen ift. programmet på internatet, således at fx et medlem inden for et 

relevant område leverer oplæg til fælles drøftelse. Det bakkede bestyrelsen op om, og det vil 

sekretariatet arbejde videre på at konkretisere. 

  

8. Næste møde og eventuelt: 

I og med internat rykkes, forventes at afholdes et møde ult. februar / primo marts. Sekretariatet 

udsender doodle for både dette og internatet (jf. pkt. 7). 

Gunvor ønskede opmærksomhed på en række begreber i sekretariatets oversigt over projekter, 

fx ’læringsspil’. Det er i god sammenhæng med de videre drøftelser omkring foreningens 

fundament, som vil være en del af programmet på det kommende internat. 
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