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Side 1 

 
 

Referat af generalforsamling 
Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse 

Aarhus, 4. november 2022 
 

 SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE 

 

 

1. Valg af dirigent 
Pernille Hargbøl Madsen (PHA) vælges som dirigent. Hun konstaterer, at der er 
indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. 

 
2. Valg af referent og stemmetællere 

Kim Sandvad West (UC Syd) vælges som referent. Birgitte Greve Madsen (VIA) 
og Ida Gyde (VIA) vælges som stemmetællere. 

 
3. Formandens beretning til godkendelse 

1. Danskfagets status og foreningens indsats 
Den nye læreruddannelse indeholder i sin helhed gode nyheder for dansk-
faget. Dansklærerforeningen har ikke fået lov til at være med i skrivepro-
cessen, men bliver til gengæld officielt høringspartner senere i processen. 
 

2. Bestyrelsens sammensætning 
Formand Lars Stubbe Arndal (KP), næstformand Andreas Fonfara (UCN), 
kasserer Bettina Buch (PHA), Eva Dam Christensen (UC Syd), Pernille Harg-
bøl Madsen (PHA), Kim Sandvad West (UC Syd) og suppleant Ida Gyde 
(VIA). 
Ulla Olander Vangsted (UN) og Torben Mundbjerg (KP) er begge udtrådt af 
bestyrelsen. Kim Sandvad West har overtaget Torben Mundbjergs plads. 
Bettina Buch er indtrådt i Dansk Sprognævns bestyrelse. Kim Sandvad 
West er indtrådt i Nordspråks arbejdsgruppe. 
 

3. Medlemsstatus 
Der har været en lille tilbagegang i sektionens medlemstal. Fagets ekspan-
sion kan lede til flere nye medlemmer. 
 

4. Bestyrelsens løbende arbejde 
Bestyrelsen har holdt fem møder i løbet af perioden. 
Dansk i mange retninger i marts 2022 havde cirka 180 deltagere. Næste 
års konference er den 9. marts 2023 med titlen Små håb på stedet. 
Forlaget er presset af inflationen. Måske bør medlemskontingentet sættes 
op. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Side 2/2 
5. Fællesbestyrelsens initiativer 

Fællesbestyrelsens arbejde har været fokuseret på nye vedtægter, hvor 
der har været uenighed blandt de forskellige sektioner. Spørgsmålet må 
tages op på en generalforsamling senere, hvor medlemmerne må stemme 
om en løsning. 
 
Drøftelser: 
a. Det virker uhensigtsmæssigt, at danskfaget er blevet delt op i to natio-

nale faggrupper. Det er vigtigt at fokusere på, at dansk skal være to 
fag, men ikke to faggrupper. 

b. Det vækker bekymring, at blandt andre Nordspråk og Hanaholmen mi-
ster midler, fordi Nordisk Ministerråd ikke længere vil støtte sprog og 
kultur. Det får store konsekvenser for vores muligheder for nordisk 
udveksling. 

 
Generalforsamlingen godkender formandens årsberetning. 

 
4. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag. 
 

5. Valg af kandidater og suppleanter til Sektionens bestyrelse 
Lars Stubbe Arndal, Eva Dam Christensen, Bettina Buch og Kim Sandvad West 
er på valg i år. 
Alle er genvalgt. 
 
Pernille Hargbøl Madsen, Andreas Fonfara og Ida Gyde er ikke på valg i år. 
 
Forslag til suppleanter: Rita Grønkjær (UCN), Trine Liengaard (UCN) og Inger-
Lise Mourier (KP). 
Alle tre indvilger i at være potentielle suppleanter. Alle bliver valgt. 
 
Der spørges, om suppleanter skal rangordnes eller personfordeles. Generalfor-
samlingen beslutter, at alle skal indgå på lige vilkår. 

 
6. Eventuelt: 

Lars Stubbe Arndal takker Torben Mundbjerg for lang og tro tjeneste og over-
rækker et gavekort til Løve’s Bogcafé. 

 
 
Pernille Hargbøl Madsen afslutter generalforsamlingen. 
 


