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Generalforsamling i sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 
 

Mødedato 22. september 2020 

 

Dagsordenspunkt 5.x. 

 
Emne Forslag om opløsning af landsklubben for lærere i 

folkeoplysningen 

 

 

Bestyrelserne for landsklubben og sektionen indstiller, at generalforsamlingen beslutter 
nedenstående forslag om at opløse landsklubben for lærere i folkeoplysningen. 
 
 
Forslag om at opløse landsklubben for lærere i folkeoplysningen 
 
Landsklubben for lærere i folkeoplysningen opløses.  
 
Dette indebærer følgende: 
 

A. Dagsordenen for Landsklubbens generalforsamling, som afholdes senere i dag den 22. 
september, ændres og afvikles med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab for kalenderårene 2017, 2018 og 2019 
5. Valg af et afviklingsudvalg på 2 personer 
6. Eventuelt 

 
B. Efter generalforsamlingen ophører landsklubben med at eksistere.  
 
C. Efter at landsklubben ophører med at eksistere, sørger afviklingsudvalget for at 

varetage afviklingen af landsklubbens virksomhed, og bla. sørge for: 
I. Betaling af eventuelle resterende regninger for landsklubbens virksomhed frem til 

og med generalforsamlingens afslutning 
II. Udarbejdelse af regnskab 2020 for landsklubbens virksomhed og afvikling 
III. Sørge for, at  regnskabet for 2020 revideres og påtegnes af sektionens kritiske 

revisorer 
IV. Det reviderede regnskab sendes ud til medlemmerne med en frist på 14 dage til 

at indsende eventuelle bemærkninger til regnskabet 
V. Det reviderede regnskab og eventuelle bemærkninger hertil fra medlemmerne 

fremsendes til sektionsbestyrelsen til endelig godkendelse. Hvis et medlem af 
sektionsbestyrelsen også er medlem af afviklingsudvalget har vedkommende ikke 
stemmeret under behandling af dagsordenspunktet 

VI. Overdragelse af følgende til sektionsbestyrelsen: 
- Landsklubbens eventuelle arkiv 
- Eventuelle uafsluttede bestyrelsessager/aktiviteter 
- Landsklubbens formue 
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VII. Sletning af eventulle medlems-/persondata, som bestyrelsen måtte være i 
besiddelse af 

 
D. Afviklingsudvalget skal have fremsendt det reviderede regnskab og eventuelle 

bemærkninger hertil fra medlemmerne til sektionsbestyrelsen senest ved udgangen af 
2020. 

E. Afviklingsudvalget har ikke kompetence til at varetage andre opgaver end afviklingen af 
landsklubbens virksomhed 

F. Sektionsbestyrelsen tager stilling til, hvordan landsklubbens uforbrugte midler 

anvendes til styrkelse af arbejdet inden for den nedlagte landsklubs faglige område.  

 

Bemærkninger 

 

Det juridiske grundlag for forslaget er følgende: 

 Det er sektionsgeneralforsamlingen, der har kompetencen til at oprette og opløse 

landsklubber. Jf. pkt. 2.1 og pkt. 8.3 i de af hovedbestyrelsens fastsatte 

rammevedtægter for landsklubber. 

 Vedr. Pkt. F i forslaget ovenfor om, at sektionsbestyrelsen tager stilling til, hvordan 

landsklubbens uforbrugte midler anvendes til styrkelse af arbejdet inden for den 

nedlagte landsklubs faglige område: 

Dette er fastlagt i pkt. 8.4. i både landsklubbens vedtægter og de af hovedbestyrelsens 

fastsatte rammevedtægter for landsklubber. 

 

Motivering af forslaget 

 

Begrundelsen for at vi fremsætter forslag om at nedlægge landsklubben er, at der ikke er 

nogen i den nuværende bestyrelse, som genopstiller, på grund af alder. Derfor har vi i 

bestyrelsen lige siden sidste generalforsamling i landsklubben i 2017 gjort os store 

bestræbelser på at tiltrække nye kræfter til bestyrelsen, men det er desværre ikke lykkedes. 

 

Landsklubben for lærere i Folkeoplysningen (landsklubbens) arbejde for, i samarbejde med 

Uddannelsesforbundet, at sikre overenskomstmæssige rettigheder for folkeoplysere er 

desværre fortsat ikke opnået. Det er derfor med stort vemod, at vi ser os nødsaget til at stille 

forslag om at nedlægge landsklubben. 

 

Der er fortsat et stort behov for at sikre anstændige løn- og ansættelsesvilkår for 

folkeoplyserne i form af en overenskomst. Som første skridt bør det sikres, at folkeoplyserne 

får tilkendt en arbejdsmarkedspension, så folkeoplysere kan se frem til en værdig alderdom, 

og i det mindste ikke være ringere stillet end dagpengemodtagere. Det bliver nu 

Uddannelsesforbundet og Sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og daghøjskoler 

(sektionens) opgave at videreføre landsklubbens arbejde. 

  

  

I Landsklubbens bestyrelse har vi brugt meget energi og tid på at arbejde for at forbedre 

folkeoplysernes løn- og ansættelsesvilkår, for vi mener, at folkeoplysere, lige som alle andre 

lønmodtagere, har ret til pension, tryghed i ansættelsen, fuld løn under sygdom, løn under 

barsel, en tillidsrepræsentant m.m.  

 

Følgende er eksempler på, hvad vi har arbejdet med i Landsklubbens bestyrelse, og som det er 

vigtigt, at Uddannelsesforbundet og sektionsbestyrelsen viderefører: 

  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/1652/rammevedtaegter-for-laerersektionernes-landsklubber.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/3128/vedtaegter-landsklubben-for-laerere-i-folkeoplysningen.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/1652/rammevedtaegter-for-laerersektionernes-landsklubber.pdf
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 Kontakt til politikere i forsøget på at få ændret folkeoplysningsloven, så 

Uddannelsesforbundet kan få lov til at forhandle en overenskomst for folkeoplysere. 

 Arbejde for at folkeoplysere i det mindste bliver omfattet af en arbejdsmarkedspension 

til at sikre en værdig alderdom, så folkeoplysere ikke er ringere stillede end 

dagpengemodtagere.  

 Kontakt til Lærernes A-kasse i et forsøg på at afhjælpe nogle af de problemer, som 

folkeoplysere er udsat for pga. daglejrlignende ansættelsesvilkår, hvor kontrakterne 

uden yderligere varsel, udløber et par gange hvert år. 

 I en videnskabelig rapport, som Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har udarbejdet, 

stiller de bl.a. spørgsmålstegn ved, om aftenskolernes løsarbejdere - de lærere, der har 

folkeoplysning som deres hovedbeskæftigelse, har fair og hensigtsmæssige vilkår, når 

de har et arbejdsliv uden sikkerhedsnet ved sygdom og pension. Denne rapport må 

kunne bruges i forbindelse med forhandlinger med Kulturministeren om en 

overenskomst og i det mindste som en start på at sikre en arbejdsmarkedspension til 
folkeoplyserne.  

Folkeoplyserne har oprindeligt udgjort en selvstændig sektion i Landsforbundet af Voksen- og 

Ungdomsundervisere (LVU), som var en af de tre gamle lærerorganisationer, der gennem en 

fusion, blev til dannelsen af Uddannelsesforbundet i 2009.  

På LVU’s kongres i 2004 blev det besluttet, at folkeoplysersektionen og daghøjskolesektionen 

skulle lægges sammen til én sektion under forudsætning af, at det blev godkendt på begge 

sektionernes generalforsamlinger i foråret 2005. Vedtægtsændringen var en del af en større 

pakke af vedtægtsændringer, som havde til formål at tilpasse forbundets struktur til et 

faldende medlemstal, med deraf følgende færre ressourcer, og skulle samtidig sikre, at LVU 

kunne varetage de udfordringer, LVU stod overfor. I motiveringen af 

vedtægtsændringsforslaget fremgik det desuden, at sammenlægningen bl.a. skete i 

forbindelse med at folkeoplysning og daghøjskoleundervisning på daværende tidspunkt hørte 

under fælles lovgivning i kommunalt regi. Der var tillige et ønske om, at der skulle oprettes 
landsklubber bl.a. for folkeoplyserne. 

Siden sammenlægningen er daghøjskolerne imidlertid blevet overenskomstdækket, og det er 

nu en vigtig opgave for Uddannelsesforbundet og sektionen at arbejde for, at folkeoplyserne 

også opnår overenskomstmæssige rettigheder. 

 

På vegne af bestyrelsen, Landsklubben for lærere i Folkeoplysningen 

Birte Jacobsen 

Formand 

 


