
Møde	  i	  Klassikerforeningens	  bestyrelse	  10.5.2015	  	  

Deltagere:	  Rasmus,	  Katri,	  Mette,	  Christel,	  Lasse,	  Sophie,	  George	  og	  Jesper	  

1.	  Den	  politiske	  situation	  

Reformen	  blev	  ikke	  til	  noget.	  Vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på	  situationen	  efter	  et	  valg.	  Der	  kan	  
også	  være	  nye	  ordfører.	  	  

Der	  er	  pt.	  en	  diskussion	  på	  Klassikerforeningens	  facebookside	  om,	  at	  klassikerlinjen	  i	  Svendborg	  er	  
vedtaget	  nedlagt,	  og	  nogle	  spørger	  om	  det	  er	  en	  generel	  tendens	  –	  det	  har	  bestyrelsen	  ikke	  nogen	  
viden	  om,	  at	  det	  skulle	  være.	  	  

I	  debatten	  på	  Facebook	  er	  der	  skrevet,	  at	  gymnasierne	  nu	  opfordres	  til	  ikke	  at	  oprette	  papegøje-‐
klasser.	  Bestyrelsen	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  tilfældet	  –	  der	  har	  netop	  ikke	  været	  nogen	  reform.	  

2.	  Økonomi	  

Kassereren	  orienterer:	  Der	  er	  lidt	  ærgerlig	  knas	  med	  kontingentopkrævningerne.	  Der	  er	  en	  der	  har	  
skrevet	  på	  FB	  at	  vedkommende	  er	  opkrævet	  reduceret	  kontingent.	  

Der	  er	  desuden	  nogle	  der	  har	  fået	  dobbelt	  opkrævning.	  Der	  er	  ifølge	  Jane	  kun	  ca.	  25.	  Sophie	  har	  
skrevet	  en	  besked	  om	  det	  problem	  på	  Facebook.	  

Kontingenterne	  skulle	  være	  på	  vej	  ind	  nu.	  2014-‐regnskabet	  skal	  afsluttes.	  	  

Fremover	  kan	  vi	  godt	  holde	  generalforsamling	  i	  marts.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  bestyrelsen	  sørger	  for	  at	  
sende	  bilag	  ind	  til	  Jane	  hurtigt,	  så	  hun	  kan	  nå	  at	  få	  regnskabet	  klar	  og	  revisorerne	  kan	  se	  det.	  

Der	  er	  nogle	  bilag	  der	  mangler	  i	  2014.	  Sophie	  og	  Jesper	  vil	  prøve	  at	  få	  lagt	  et	  møde	  med	  Jane,	  hvor	  
de	  kan	  gennemgå	  de	  gamle	  mapper	  med	  afstemninger	  for	  at	  få	  styr	  på	  honorarer.	  

Talentkurset:	  Nanna	  Olsen	  står	  for	  tilmeldinger.	  Sophie	  vil	  gerne	  overtage	  som	  tovholder	  i	  stedet	  
for	  Katri,	  der	  ikke	  kan	  være	  med	  i	  september.	  Katri	  skriver	  til	  begge.	  

Lokalmøder:	  Der	  skulle	  være	  styr	  på	  opkrævning	  og	  udlæg	  i	  forbindelse	  med	  dem.	  	  

Klassikerfonden	  betaler	  konkurrencen	  i	  oldtidskundskab.	  Ernst	  Andersen	  fonden	  har	  givet	  5000	  kr.	  
til	  præmier	  i	  latinkonkurrencen.	  	  

3.	  Udvidelse	  af	  bestyrelsen	  

Medlemmerne	  bliver	  spurgt	  til	  generalforsamlingen,	  og	  hvis	  det	  vedtages,	  udvides	  til	  8	  
medlemmer.	  Dernæst	  skal	  der	  stemmes	  ved	  at	  alle	  medlemmer	  får	  stemmeseddel,	  og	  så	  kan	  
generalforsamlingen	  flyttes	  til	  marts.	  Der	  skal	  altså	  være	  generalforsamling	  ret	  kort	  tid	  efter	  2015	  
generalforsamlingen	  igen	  i	  2016.	  



Generalforsamlingen	  bliver	  den	  12.	  november	  og	  kurset	  begynder	  kl	  19,	  så	  vi	  kan	  nå	  
generalforsamlingen	  bagefter.	  

4.	  Udviklingsprojekter	  

To	  er	  i	  gang.	  Talentudvikling	  er	  der	  kursus	  i	  i	  september	  2015.	  	  

Udvikling	  af	  arbejdsformer	  er	  i	  gang.	  De	  laver	  et	  projekt	  med	  Faidros,	  som	  er	  trykt	  i	  en	  
studieudgave.	  	  

Der	  er	  søgt	  to	  nye	  udviklingsprojekter.	  Det	  ene	  handler	  om	  klasserumsledelse	  i	  oldtidskundskab.	  
Det	  andet	  er	  om	  progression	  i	  latin	  og	  græsk.	  Det	  nye	  projekt	  om	  klasserumsledelse	  ligger	  i	  
forlængelse	  af	  det	  om	  arbejdsformer.	  

Lasse	  melder	  sig	  som	  tovholder	  på	  det	  andet	  projekt	  med	  latin	  og	  græsk,	  hvis	  vi	  får	  midlerne.	  

5.	  Kurser	  og	  formidlingen	  af	  dem	  

Der	  skal	  annonceres	  om	  kurserne	  i	  efteråret	  igen	  inden	  sommerferien.	  

6.	  Konkurrencer	  	  	  

Latinkonkurrencen	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  være	  for	  svær.	  Vi	  skal	  drøfte,	  hvordan	  formen	  skal	  
være	  på	  augustmødet.	  

7.	  Lokalstruktur	  

Rasmus	  var	  med	  på	  lokalkurset	  i	  Odense.	  Rasmus	  foreslår	  at	  det	  sammenlagte	  kursus	  (for	  Fyn	  og	  
Syd-‐	  og	  Sønderjylland)	  deles	  sådan	  at	  der	  er	  to	  møder,	  både	  et	  på	  Fyn	  og	  et	  i	  Syd-‐	  og	  
Sønderjylland.	  

Der	  kan	  være	  en	  risiko	  for	  at	  ingen	  af	  møderne	  bliver	  til	  noget	  hvis	  man	  splitter	  det	  op	  i	  to.	  	  

Det	  foreslås	  at	  der	  er	  to	  på	  posten.	  Det	  burde	  kunne	  klares	  på	  lokalmøderne	  at	  der	  vælges	  nye	  til.	  

Der	  skal	  være	  et	  godt	  oplæg	  som	  kan	  trække	  oldlærerne	  til.	  

Der	  er	  mange,	  der	  ikke	  kan	  finde	  tid	  eller	  få	  timer	  til	  at	  tage	  af	  sted.	  

Regina	  har	  udskudt	  kurset	  i	  Nordjylland.	  Der	  vil	  gruppen	  med	  arbejdsformer	  præsentere	  deres	  
arbejde,	  og	  Gorm	  samt	  Gyldendal	  kommer	  også	  –	  kurset	  skal	  gentages	  i	  København.	  	  	  	  

8.	  Evt.	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  den	  21.-‐22.	  august	  2015	  i	  København	  hos	  Sophie.	  
Lokalformænd	  og	  Kildehæfters	  redaktion	  inviteres.	  

	  


