
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen til fremme af praksislæring 

Onsdag d. 3. marts 2021 kl. 14.00-15.30 (over Teams) 
 
 
Tilstede: Gert Møller, Peter Koudahl, Tina Jul, Kim Kabat, Bent Raun (fra pkt. 4), Claus Bentsen (indtil pkt. 
3), Søren Janns, Gunvor Auken, Sven Irgens-Møller, Michael Bjergsø 

Afbud: Ole Sværke 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

  

2. Nyt fra sekretariatet 

Baggrund: 1. februar startede ny konsulent, Tupaarnaq Lennert, samt praktikant Debbie 

Justesen i FFP. Begge er kommet godt og hurtigt i gang med opgaver, og er dermed også 

involveret i samarbejder omkring disse. Der er indgået aftale mellem FFP og FGU SV, der gør 

relationen klar ift. kontorhold og Michael Bjergsøs funktion som sekretariatsleder i FFP. FFP 

betaler et beløb for kontorhold og MB får betalt 5 timer/uge til opgaven. Dermed er der rene 

linjer ift. FFP som selvstændig forening.  

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, samt besluttede at der fremadrettet 

skal ligge en kort skriftlig orientering med nyt fra sekretariatet, således at bestyrelsesmødet kan 

have fokus på de øvrige punkter. 

 

3. Orientering om corona-situationen samt nye rammer for Institutionsudviklingsaftaler (IUA) på 

FGU-området og mulige konsekvenser for FFP  

Baggrund: Corona-situationen presser også FGU-institutionerne, bl.a. på 

kompetenceudviklingsområdet. Indsatser udskydes eller aflyses, og det rammer leverandører til 

IUA-aktiviteter – heriblandt FFP. Tillige har BUVM meldt nye rammer ud for IUA, der betyder, at 

FGU-institutionerne kan søge om udskydelse af aktiviteter, dvs. de økonomiske midler er ikke 

længere stramt bundet til anvendelse i budgetåret, men kan skubbes til 2022 eller 2023. Det kan 

vise sig, at FFP’s budget ikke kommer til at holde, idet der er en risiko for at en del af vores 

aftaler skydes til 2022. På den længere bane åbner det for, at FFP kan være en del af IUA-aftaler 

helt frem til 2023 (tidligere gik IUA-midlerne kun til og med 2022).  

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 
 
 

4. Anbringelse af foreningens midler (beslutningspunkt) 

Baggrund: På foregående møde (14/1 2021) nikkede bestyrelsen til at gå videre med at få 

gennemarbejdet et tilbud om at placere 1 mio. kr. af foreningens midler i en aktieportefølje. 

Baggrunden var den negative rente i pengeinstitutter på  -0.6 %. I samarbejde med foreningens 

bank (Sydbank) er området sonderet, og ud fra hhv. vores behov for en relativ sikker / 

konservativ måde at placere midlerne samt vores ønske om synlighed ift. selskabernes ESG-

faktorer (Environmental, Social, Governance), er afkastet beskedent, men dog positivt. Det skal 

bemærkes, at aktier altid indebærer en risiko for tab. 

Ved placering af midler i Sydinvest Fonde:  

• 500.000 kr. i Værdipapirfonden Sydinvest Konservativ – Kurtage: 2487 kr.  

• 500.000 kr. i Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret – Kurtage: 2487 kr.  

• Samlede kurtageomkostninger ved handel: 4974 kr.  

Forventet årligt afkast efter omkostninger:  

• Værdipapirfonden Sydinvest Konservativ: 0,45% svarende til ca. 2250 kr.  

• Værdipapirfonden Sydinvest Balanceret: 1,55% svarende til ca. 7750 kr.  

• Forventet årligt afkast: 10.000 kr. efter løbende omkostninger.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen foretager de to investeringer på samlet 1 mio. kr. som 

fremstillet ovf. 

Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen. 

 

5. Generalforsamling 2021 

Baggrund: Jf. drøftelsen på foregående møde (14/1 2021) har Bent Raun arbejdet på logistik og 

praktik omkring FFP’s deltagelse på FM21. Udgifterne til ophold er ca. 40.000 kr. og vi har pt. 

ikke indgået aftale, da beløbet ikke kan refunderes, såfremt FM21 ikke gennemføres. 6 

bestyrelsesmedlemmer kan deltage og 3 har meldt fra. For nyligt har FM-sekretariatet meldt ud 

at FM21 vil blive corona-sikret, samt at der forventes færre fysiske deltagere og flere online 

arrangementer (jf. seneste FM-sekretariatets seneste nyhedsbrev: 

https://folkemoedet.dk/nyheder/2021/2/25/folkemoedet-2021-demokrati-under-aaben-

himmel-og-online). Dermed er netværksmulighederne næppe de samme som ved tidligere års 

FM. Tilsammen giver det grund til at genbesøge beslutningen om at være en del af FM21.  

Alternative muligheder er at afholde GF som led i en konference for medlemmer (vi har en 

grundskitse i den første plan for medlemskonference og GF i 2020), samt at kombinere det med 

online-deltagelse. Det vil i højere grad henvende sig til vores medlemmer. Det kunne afholdes 

før FM21, fx d. 10. eller 11. juni 2021. Eller det kunne udskydes til ultimo september for dermed 

at opnå større sandsynlighed for fysisk fremmøde. Det vil desuden give en periode mellem 

generalforsamlingerne, som svarer bedre til den oprindeligt planlagte. I og med afholdelse i 

september vil være i modstrid med vedtægterne kunne en model være at åbne for evt. 

indsigelser blandt vores medlemmer (høring). Der bør samtidig på GF fremlægges et 

vedtægtsforslag om at GF fremover afvikles i 2. halvår.  

https://folkemoedet.dk/nyheder/2021/2/25/folkemoedet-2021-demokrati-under-aaben-himmel-og-online
https://folkemoedet.dk/nyheder/2021/2/25/folkemoedet-2021-demokrati-under-aaben-himmel-og-online


 
 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter GF21 og træffer beslutning om, hvorvidt vi skal 

forfølge afholdelse ifm. FM21 eller vi skal arbejde i retning af medlemskonference og GF 

uafhængigt af FM21, enten i juni eller flyttet til september. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder og problemstillinger. Bestyrelsen var 

enige om at arbejde for konference samt GF i september, samt at der hurtigst muligt findes en 

dato og sendes brev til medlemmerne med orientering herom samt mulighed for evt. indsigelse. 

 

6. Næste møde og eventuelt: 

Næste møde er ifm. internat d. 26-27/4 2021.  

 

 

MB / 2021-02-27 

 


