
 

  
 
 
 
 

 Nyborg, den 20. august 2021 

  
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Mandag den 9. august 2021 kl. 17.00 – 21.00 
på Severin Kursuscenter, Middelfart 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov  
Hansen (DBH), Lise Rosenfeldt Laursen (LRL), Torben Schou 
Malmros (TSM), og Ulrik Jørgensen (UJO). 
Afbud fra Jakob Vestergaard 

 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Samarbejde og kommunikation i UU. 

En mailkorrespondance internt i UU ultimo maj havde skabt et 
behov for at ’få renset luften’ gennem en omfattende snak om 
samarbejdet og kommunikationen i udvalget. 

BN lagde ud med at beklage sin egen rolle i korrespondancen 
og lagde op til en afdækning af årsagerne til den frustration, som 
enkelte udvalgsmedlemmer gav udtryk for.  

TSM konstaterede, at det ofte kan være svært at holde det politi-
ske og det praktiske adskilt og at strukturen kan være en udfor-
dring, da de forskellige udvalgsmedlemmer besidder varieret 
indsigt på henholdsvis bredde- og eliteområdet.  

LRL vurderede, at meget ville være vundet ved en bedre og 
tydeligere ’forretningsorden’. 

OL pegede på, at det var væsentligt at huske, at udvalget var 
politisk ansvarligt for hele landet og at de beslutninger, som blev 
truffet i udvalget, skulle følges lokalt. OL opfordrede i forlængel-
se af dette til et tættere samarbejde mellem de tre lokale repræ-
sentanter. 

DBH gav udtryk for, at det nogle gange kunne være svært at 
vide, hvad opgaven gik ud. Han savnede flere informationer og 
detaljer om aktiviteterne på uddannelsesområdet. 

Det blev konstateret, at udvalgsmedlemmernes behov for detail-
viden var forskelligt 



 

I forlængelse heraf blev forskellige aspekter i relation til en ’for-
retningsorden’ drøftet. Dette omhandlede bl.a. mødeafvikling 
(dagsorden/referat), kursusplanen og eventuelle ændringer i 
denne samt den interne kommunikation.  

 Beslutninger: 

• UU fastsatte en række punkter til en ’forretningsorden’. 
Disse sammenfattes af UJO. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse  
 
Punkt 2 Onlineuddannelsesaktiviteter. 

BN og UJO redegjorde for arbejdsprocessen, som blev ledet af 
den af bestyrelsen udpegede styregruppe bestående af Henrik 
Larson fra bestyrelsen samt BN og UJO. 

Der har været gennemført to workshops, hvor en række forskel-
lige interessenter har været inviteret til at bidrage med input og 
erfaringer.  
DBH gav udtryk for, at han var forundret over, at hverken han 
eller Marc Sønderriis fra JHF’s administration havde været 
involveret i denne proces. 

Styregruppenarbejder frem mod en indstilling til bestyrelses-
mødet primo september. 

UU fandt det væsentligt, at der i indstillingen holdes åbent for 
muligheden for at anvende onlinekurser, hvis der skulle opstå 
behov ved en eventuel fremtidig lokal eller national nedlukning. 

  
 
Punkt 3 Uddannelsesstrategi. 

Udsat til næste møde 
 
 
Punkt 4 Orientering. 

a) Fra formanden 
b) Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
c) Fra udviklingsafdelingen 

 
 Punktet blev ikke behandlet 
 
 
Punkt 5 Eventuelt. 

Med afsæt i tidligere udsendt mail, fremsender UJO forslag til  
mødeplan for UU. 

 

UJO 


