
FaF – Foreningen af Fagarkæologer 

Referat af ordinær generalforsamlingen d. 17. marts 2017 

 

Til generalforsamlingen mødte 1 medlem op, udover bestyrelsen.  

 

1. Valg af dirigent – Ulla Odgaard blev valgt til dirigent. 

 

2. Valg af referent – Sandie Holst valgtes til referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning  

v/ formand Anette Kjærulf Andersen 
 

Året er gået over stok og sten og præcis som de forudgående år har vi haft mange planer og ønsker, 

men desværre ikke tid nok til at føre dem alle ud i livet. Dét som året er gået med er blandt andet: 

 

a. Arkæologer på lokalmuseerne: Få dage inden sidste generalforsamling var FaF 

repræsenteret ved DMs endags seminar i forlængelsen af undersøgelsen om arkæologer på 

lokalmuseerne. Det var opsamlingen på FaF og DMs fælles undersøgelse og arrangementet 

forløb rigtig fint. Der var udover FaF og DM også repræsentanter fra ODM og fra flere 

museer, som holdt oplæg og deltog i en paneldebat. Flere museumsledere eller ledere af 

arkæologiske afdelinger på museerne holdt oplæg omkring forskellige måder at organisere 

de faste og løse ansættelser. Der var også oplæg fra Tillidsrepræsentanter. Der var en god 

debat med en del kommentarer og spørgsmål fra de over 50 deltagere af både ledere, TR’er 

og arkæologer.  Der var flere der gav udtryk for behovet for en ny undersøgelse, samt 

problematiske elementer ved den allerede udførte undersøgelse. Bestyrelsen var selvfølgelig 

indstillet på, at bidrage til en ny undersøgelse, desværre mente DM ikke, at der var behov 

for at inddrage FaF i en ny undersøgelse. Ved mail af 11. maj 2016 fra Erik Alstrup formand 

for Landsklubbestyrelsen for DM FORSKNING & FORMIDLING blev vi orienteret om 

DMs beslutning om at gennemføre en ny undersøgelse med fokus på efter- og 

videreuddannelses niveauet.  Undskyldt med ressourcemæssige grunde var det blevet 

besluttet, at FaF ikke som sidste gang skulle inddrages i en ekstern redaktionsgruppe. Dog 

lød tilbuddet til FaF således: ”Vi vil gerne fortsat lade FaF optræde på forsiden og nævne 

FaF i forordet, således som det også var tilfældet i 2015”. Der var ingen tvivl om, at FaFs 

bestyrelse ikke kunne sige ja til et tilbud om et proforma samarbejde, hvor DMs 

undersøgelse skulle pyntes med vores logo uden, at vi havde nogen indflydelse på 

udformningen af undersøgelsen. Vi tilbød i stedet vores hjælp, indsigt og gratis arbejdskraft, 

men fik svar om, at spørgeskemaerne var færdigredigeret og undersøgelsen allerede 

igangsat. DM tilbød dog, at FaF kunne få lov til at kommentere på den færdige rapport. 

Hvilket vi ville være gået med til, havde det ikke været for problemerne med formuleringen 

af spørgeskemaet, som desværre var så væsentlige, at de risikerede at skævvride 

undersøgelsesresultatet til arbejdsgivernes fordel, eller gøre dem ubrugelige for en reel 

diskussion om fagets problemer. Særligt var det selve definitionen af efter- og 

videreuddannelse, og den utilstrækkelige sondering mellem arbejdsgiverbetalt og selvbetalt 

efteruddannelse, som var problematiske. FaF bad derfor DM om at genoverveje 

spørgsmålene. Der var stadig tid til at rette fejlene og gennemføre undersøgelsen, men DM 

afviste endeligt ved mail d. 14. maj at ændre noget. Det var på denne baggrund at FaFs 

bestyrelse besluttede at meddele ved et Facebookopslag at vi trak støtten til undersøgelsen 

og opfordrede vores medlemmer til at gøre det samme, i håb om at DM ville lave en ny 



undersøgelse der reelt viser hvordan det står til på museerne. Vi fik en del henvendelser på 

dette, overvejende godt men der var andre der ikke var enig med os. Vi har efterfølgende 

hørt, at undersøgelsen ikke blev til noget grundet for lav svarprocent. En dårlig undersøgelse 

er dog ikke altid bedre end ingen undersøgelse og derfor står vi stadig ved vores beslutning.  

 

b. DM’s Fagligt Forum: FaFs bestyrelse har besluttet at fortsætte vores samarbejde med DMs 

fagligt forum. Vi afventer nu, at DM udarbejder en ny aftalekontakt. DM vil gerne have, at 

vi laver nogle flere fællesture, som vi gjorde i 2015 til Tissø og Trelleborg. Aftalen 

indebærer derudover, at vi levere input til foredragsholdere. Vi kan derved påvirke, at 

relevante emner kommer frem i rampelyset. Foredragene er godt betalt og bestyrelsen 

modtager gerne forslag til hvilke foredragsholdere, vi skal indstille.   

 

c. NETS betalingsservice: Implementeringen af NETs betalingsservice har også optaget noget 

af vores tid. Vi kan oplyse at 68, dvs. 1/3 af vores 204 medlemmer nu har tilmeldt sig 

automatisk betaling, og det er vi glade for, for så bliver det billigere for foreningen. 

 

d. Diskussionsgruppe: Bestyrelsen har forsøgt at starte en gruppe om arkæologi og fagpolitik. 

Desværre var der ingen respons fra medlemmerne. Vi har dog ikke opgivet det og overvejen 

en anden form med en række oplæg baseret på temaer. De skal være planlagt i god tid og 

kan måske søges afholdt ude på KUA. 

 

e. Forskelsbehandling af ansatte: Ulla har på vegne af FaF påpege over for ODM, at det er 

ulovligt at forskelsbehandle løst-ansat personale ifølge ”Bekendtgørelse af lov om 

tidsbegrænset ansættelse” § 4 stk. 1, hvori det fastslås, at tidsbegrænsede ansatte ikke må 

være mindre begunstigede end fastansatte. Med bestemmelsen om, at kun fastansatte kan få 

udleveret et museumskort, der giver gratis adgang til en række museer, tvinger ODM 

således museerne til at forskelsbehandle sine ansatte.  – Vi afventer med spænding et svar 

fra ODM. 

 

f. Diverse: Bestyrelsen har været arbejdsramt og derfor har bl.a. hjemmesiden ikke været fuldt 

opdateret. Ligesom vi desværre heller ikke har afholdt nogen turer eller arrangementer i det 

forgangne år. Der arbejdes på højtryk for at værge nye kræfter, således at arbejdsfordelingen 

i bestyrelsen kan deles mere ud.     

 

 

Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen. 

 

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab 

Ulla Odgaard fremlagde regnskabet, som var godkendt af revisor Alice Lundgren.  

 

Årets regnskabsresultat er landet på kr. 12.827,78 og regnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen.  

 

 

5. Redaktionens beretning – ved redaktør Jette Rostock: 

 

Arkæologisk Forum nr. 35 udkom i januar 2017. Også i år har arbejdspresset været stort, så det er 

svært for redaktionen at følge med. Redaktionen diskuterer bl.a. om man skal lave en 



omorganisering fra at holde små aftenmøder til at holde længere dagsmøder for at imødekomme 

arbejdspresset. Yderligere overvejer redaktionen om der skal tilføjes engelske abstracts til artiklerne 

i bladet. Ved næste redaktionsmøde (april 2017) vil redaktionen diskutere kommende artiklers 

længde/kvalitet og form.  

Der er også i årets løb oprettet en Facebook-side til bladet, hvor der dels kan reklameres for bladet 

men også diskuteres og gives feedback på de udkomne numre.  

 

Et generelt problem er, at folk ofte kun sender artikler ind, når de bliver spurgt af redaktionen. Det 

ville være rart, at bladet fik et omdømme, så folk selv tænker at det er et godt sted at publicere. AF 

er i den bibliometriske forskningsindikator og er fagfællebedømt.    

 

Efterfølgende diskussion: Relationen mellem redaktionen for Arkæologisk Forum og FaFs 

bestyrelse er lidt uklar og præcis hvilket samarbejde vi skal have bør diskuteres. Fx fik vi ikke lavet 

noget julekomsammen i år, og et sådant arrangement vil hjælpe på en stærkere relation mellem de 

to organer og kan afstedkomme et tættere samarbejde.    

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

Der er indkommet i alt 1 forslag til ændringer af foreningens vedtægter. 1 forslag blev vedtaget: 

 

Forslag 1) Forslagsstiller: Jette Rostock. Anette Kjærulf, Thit Birk Petersen, Poul Erik 

Lindelof, Sandie Holst, Ulla Odgaard, Claus B. Petersen. 

 

§ 6 Stk. 4, dagsordens pkt 11 ændres til: 

Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 

 

Nuværende § 6, Stk. 4, dagsordens pkt 11: 

Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder. 

 

Begrundelse: 

Forslaget (med udeladelse af ordet "forslag") skal sikre at punktet ikke forveksles med 

dagsordenens pkt. 6. (6. Behandling af indkomne forslag). Den nye formulering er en præcisering af 

at dagsordenspunkt 11 er til fri diskussion og ikke er et beslutningspunkt. Den nye formulering 

ændrer ikke ved den hidtidige praksis på foreningens generalforsamlinger. 

 

 

7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for 

efterfølgende regnskabsår 

 

Jf. Punkt 4 ovenfor er der et overskud i regnskabet. Dette skyldes bl.a. at Arkæologisk Forum er et 

nummer bagud, så der allerede i 2015 er budgetteret med en udgivelse mere end der rent faktisk 

kom. Derfor er budgetposten også lidt større end normalt. Yderligere har bestyrelsen valgt at 

opjustere budgetposterne på hhv. Arrangementer og møder. Dette gøres for at kunne afholde flere 

arrangementer og lave medlemsorienterede tilbud. Til dato har ca. 150 indbetalt deres kontingent.    

 

På sidste års generalforsamling (foreningsåret 2016), blev kontingentsatserne opjusteret pga. 

Portostigninger. Der er ikke behov for endnu en justering i år, så kontingenterne forbliver hhv. 195 



kr. pr. medlem, 235 kr. for samboende, 175 kr. for individuelle abonnementer og 250 kr. for 

institutionerne.    

 

Budgettet blev godkendt.  

 

 

8. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år). 

Anette Kjærulf Andersen ønskede ikke at modtage genvalg – Sandie Holst stillede op som ny 

formand og blev valgt.  

Ulla Odgaard fortsætter som kasserer (på valg i lige år). 

 

9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 

 

Nikolaj Wiuf Kristensen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Ligesom Anette Kjærulf 

Andersen heller ikke ønskede en bestyrelsespost.   

 

Jette Rostock genopstillede og valgtes som bestyrelsesmedlem, ligesom Claus Børre Petersen 

stillede op som bestyrelsesmedlem (har hidtil været suppleant). Thit Birk Petersen træder ud af 

bestyrelsen, men opstillede som suppleant og blev valgt. Ligeledes blev Poul Erik Lindelof genvalgt 

som suppleant.  

 

Da vi ikke er nok til at fylde de 3-6 bestyrelsesposter, bemyndigede generalforsamlingen 

bestyrelsen til at supplere sig efter behov ud fra vedtægternes bestemmelser om valgbarhed.   

 

 

10. Valg af revisor 

Alice Lundgren genvalgtes som revisor. 

 

11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder 

 

Bestyrelsen ønsker til arrangementer: 

 

a. En række temadage og seminarer, fx på KUA med indlæg. Temaer kunne være: Arkæologis 

rolle i samfundsdebatten eller Politisk magt i forhistoriske samfund. Et seminar om 

lovgivninger, der har indflydelse på vores fag kunne ligeledes være givtigt. Bestyrelsen vil 

forsøge at finde kræfter til at iværksætte disse initiativer. 

 

b. Tur til den nye vikingeudstilling på borgcenteret (åbner april 2017) 

 

Fokusområder: Bestyrelsen har fortsat fokus på løst ansattes vilkår.  

 

 

12. Eventuelt 

 

Der var ingenting til punkt 12.  


