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Nyhedsbrevene fra Folkeuniversitetet i Aalborg udsendes efter hvert bestyrelsesmøde, typisk fire gange årligt, 
og informerer dels om bestyrelsens arbejde, dels om relevante nyheder fra afdelingen. 
Nyhedsbrevene fremsendes til alle tilknyttede folkeuniversitetskomiteer og offentliggøres på fuaalborg.dk. 
 
 
 
Sæsonåbning.  
Årets traditionsrige sæsonåbning - denne gang med professor Sten Bønsing, AAU, om 
embedsmænds og politikeres ansvar og forpligtigelser – først i september var en succes. Der var 
mere end 200 deltagere i Aalborg Universitets flotte auditorium i Create-bygningen i 
Rendsburggade. 
Efter velkomst og foredrag blev der budt på ’et let traktement’. 
 
Sæsonkort. 
Vores nye initiativ med et salg af et sæsonkort, hvor folk kan få adgang til mere end 55 foredrag 
til en skarp pris, er kommet lidt tøvende fra start. Der strammes op på konceptet og fortsættes 
med det i foråret 2020. 
 
Bestyrelse. 
Uddannelseschef Jesper Vinther fra UCN er stoppet i bestyrelsen. I stedet har UCN udpeget 
sekretariatschef Charlotte Trend Bakmann. 
 
Jubilæer. 
Sekretariatsleder Kristian Møller Andersen havde 25 års jubilæum den 1/8. Bogholder Dorthe Frese 
Olsen havde 25 års jubilæum den 1/9.  
 



Status på foråret. 
En status på foråret i Aalborg siger, at antallet af udbudte hold (191) og antallet af deltagere 
(4.933) ligger tæt op af de seneste halvsæsoner. 
 
Programråd. 
Folkeuniversitetets programråd har afholdt møde med 15 engagerede deltagere. 
Dagsordenen indeholdt bl.a. en evaluering af dette efterårs program samt idéudvikling. 
Der var ros til det trykte programs layout, der er strammet op og gjort lettere i fremtoningen. 
Der var et ønske om en bedre synliggørelse af teknologi-området, der jo har en stor plads på bl.a. 
Aalborg Universitet. 
Gennemgangen af programmet gav anledning til løftede pegefingre ved enkelte foredrag 
vedrørende det faglige niveau. Men generelt var der stor tilfredshed med indhold og udbud. 
Der var afsat tid til konkret idéudvikling omkring bl.a. emnerne klima, det nye supersygehus og 
humanistisk ’konfirmation’. 
 
PR-udvalg. 
Det nedsatte PR-udvalg med repræsentanter fra bestyrelse, FU-komiteer og sekretariat har primo 
september afholdt et godt møde. 
Mødet havde primært haft fokus på det regionale og hvordan afdelingen i Aalborg og FU-
komiteerne, og FU-komiteer imellem, kan hjælpe hinanden med at få endnu mere viden ud i 
landsdelen og endnu flere deltagere ind på holdene. 
Der blev bl.a. diskuteret fælles temarækker, fælles rabatordninger, fælles planlægning og 
koordinering. Det blev aftalt at afholde et extra komitemøde i januar mhp. på mere koordinering 
og fælles planlægning. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i november 2019. 


