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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. 
 
 
 
Komiteer 
Folkeuniversitetskomiteerne tilsluttet Folkeuniversitetet i Aalborg (FUA) havde mulighed for at 
ændre regional tilknytning pr. 1/4. Alle fastholdt deres tilknytning til FUA. 
FUA har fået tilknyttet en nyoprettet komite i Blokhus og har derfor nu 12 komiteer tilsluttet. 
Komiteernes årsmøde, der vanligvis afholdes i maj måned, blev pga. corona-situationen udsat og 
afholdes i stedet i september. 
 
Bestyrelse 
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg på bestyrelsesmødet den 22/06 jf. vedtægterne. 1 fra AAU, 
1 fra Erhverv Norddanmark og 1 fra folkeuniversitetskomiteerne. 
Lektor, ph.d. Kristian G. Olesen, AAU, blev genudpeget. 
Relationschef Gitte Lunde Andresen (DTU), erstatter Michael Johansson fra Erhverv Norddanmark. 
Komiteernes repræsentant, bibliotekschef Jon Madsen, Bornholms FU, ønskede ikke at fortsætte. 
Jon Madsen fortsætter dog indtil en ny udpeges/vælges på komiteernes årsmøde i september. 
Endelig, og udenfor valg, erstatter uddannelseschef Peter Larsen, Charlotte Trend Bakmann fra 
UCN. 
 
Bestyrelsen ser derfor således pr. dd.: 
Lektor, ph.d. Tem Frank Andersen (formand), Center for Interaktive Digitale Medier & 
Oplevelsesdesign, AAU. 



Lektor Marie Jull Sørensen (næstformand), Juridisk Institut, AAU. 
Lektor, ph.d. Kristian G. Olesen, Institut for Datalogi, AAU. 
Uddannelseschef Peter Larsen, UCN. 
Direktør Bente Graversen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune. 
Relationschef Gitte Lunde Andresen (DTU), Erhverv Norddanmark. 
Bibliotekschef Jon Madsen, Bornholms Folkeuniversitet, folkeuniversitetskomiteerne. 
 
Personale 
Programredaktør Kristina Obitsø Baltovs ansættelse er forlænget med 1 år indtil den 30/6 2021. 
 
Efterårsprogram 
Efterårets program er på plads. Programmet er tilrettelagt med udgangspunkt i, at efteråret bliver 
så nogenlunde normalt. 
Corona-situationen betyder, at undervisningslokalerne kun fyldes delvist op, men selvfølgelig 
rettes ind efter myndighedernes og AAU’s retningslinjer. Derudover vil der være håndsprit ifm. 
ankomst til undervisningslokalerne. 
Priserne er reguleret op med 15-20% for mange holds vedkommende. 
Sæsonkortet er droppet pga. forholdsvis begrænset interesse. Der overvejes nye pakkeløsninger 
med øje for foråret 2021. 
Det traditionsrige sæsonåbningsforedrag bliver med seniorforsker Anders Rhiger Hansen fra AAU 
København. Emne: Bag om bæredygtigt forbrug. Det forventes at foredraget streames. 
 
Online formidling 
Der er de seneste ’corona-måneder’ indhøstet gode erfaringer med onlineformidling via afholdelse 
af flere online-foredrag. 
 
Deltagerstatus 
2019 var et godt år. Igen rundede FUA 10.000 deltagere. Antallet af hold, såvel udbudt som 
gennemført, var på niveau med de tidligere år. 
Foråret 2020 blev selvfølgelig ganske specielt pga. corona-situationen. Kun 50 hold blev 
gennemført. Resten blev enten udsat eller aflyst. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i september 2020. 


