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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. 
 
 
 
Samarbejde med andre Folkeuniversiteter. 
De fire Folkeuniversitetsafdelinger fra hhv. Aalborg (FUA), Aarhus (FUÅ), Odense (FUO) og 
komitestyrelsen (FUKOM) har afholdt fælles ledermøde, hvor det bl.a. blev aftalt fælles 
retningslinjer for behandling af afdelingernes tilknyttede folkeuniversitetskomiteer og 
godkendelser af emner og undervisere. Det blev også vedtaget at fortsætte med at give et mindre 
årligt administrationstilskud til folkeuniversitetskomiteerne. 
 
Dansk Folkeoplysnings Samråd. 
FUA, FUÅ og FUO har i første omgang valgt at stå udenfor FUKOM’s indmeldelse i Dansk 
Folkeoplysnings Samråd. FUA, FUÅ og FUO overvejer et separat medlemskab. 
 
Deltagerstatus.  
Efteråret er endnu ikke endelig gjort op, men fornemmelsen er, at vi i Aalborg har mange 
deltagere på lidt færre hold. Vi er klogere omkring 1. januar. 
 
Program. 
Programmet for foråret 2019 er undervejs. Programmets papirudgave er afleveret til trykkeri og 
der arbejdes på at opdatere fuaalborg.dk. 



Aalborg Teater.  
Vi har indledt et nyt samarbejde med Aalborg Teater, hvor FUA’s brugere kommer gratis ind til en 
række teaterforedrag kaldet ’Format’. Arrangementerne annonces på facebook og i nyhedsmail. 
 
Samarbejde med FUÅ.  
Vi samarbejder med FUÅ om et par større arrangementer i foråret, der begge afholdes her i 
Aalborg. Dels et om Ludvig Holberg, i anledning af en nyudgivelse af hans samlede værker, dels en 
forsker-standup. 
 
Økonomi. 
Der forventes et overskud i 2018. 
 
Nyhedsbreve. 
Det er besluttet fremover at udsende et nyhedsbrev som dette efter hvert bestyrelsesmøde. 
Nyhedsbrevet udsendes til alle tilknyttede folkeuniversitetskomiteer, samt offentliggøres på 
fuaalborg.dk. 
 
Næstformand 
Lektor og jurist Marie Jull Sørensen fra Juridisk Institut, Aalborg Universitet, er valgt til 
næstformand. Næstformanden er ansvarlig for programrådets arbejde. 
 
Programråd. 
Der nedsættes først i det nye år et nyt og udvidet programråd. Medlemmerne vil bl.a. være fra det 
nuværende programråd, fra en række af de institutioner, der før var repræsenteret i de tidligere 
styrelser, samt fra de tilknyttede folkeuniversitetskomiteer. 
Programrådet er sammen med FUA's bestyrelse og sekretariat med til at udvikle 
programudbuddet, stille forslag til undervisning, vurdere og godkende forslag, samt evaluere de 
udsendte programmer. 
 
Strategimøde 
FUA afholder i første kvartal af 2019 et møde, der vil fastlægge de kommende års strategi. Den 
tidligere strategiplan gjaldt for 2014-2018.  
 
Årets underviser 
For 4. gang har vi kåret ’årets underviser’. Den udvalgte denne gang var læge og forfatter Jerk W. 
Langer, der igennem mange år har afholdt foredrag i Folkeuniversitetsregi om den nyeste viden og 
forskning indenfor kost og motion. Altid for ’fulde huse’. Prisen bunder i tilkendegivelser fra vore 
mange deltagere, samt en indstilling fra programråd, bestyrelse og sekretariat. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i marts 2019. 


