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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Folkeuniversitetet i Region Syddanmark
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomi-
ske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder
endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vores
opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Odense, den 6. august 2020

Annette Hansen
sekretariatsleder

Styrelsen for Folkeuniversitetet i Region Syddanmark:

Simon Møberg Torp Bente Kaspersen Niels Kring
formand næstformand

Anna Klara Bom Henrik Harnow Mette Ladegaard Thøgersen

Vagn Kjeldsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen Folkeuniversitetet i Syddanmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Folkeuniversitetet i Syddanmark for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter, herunder anvendt regnskabspraksis,
samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. (sta-
tens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i over-
ensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v., samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar
2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af
21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og admini-
strative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Folkeuniversitet i Syddanmark i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Folkeuniversitetet i Syddanmark har i overensstemmelse med i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet medtaget
det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019 i resultatopgørelsen. Resultatbudgettet er ikke
revideret, som det også fremgår af årsregnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsreg-
ler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modta-
gere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision jf. Bekendtgørelse nr. 1701 af
21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision jf. Bekendtgørelse
nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

► �Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

► �Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re-
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om statens regnskabsvæsen

m.v. (statens regnskabsregler) og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og admini-
strative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministerie. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinfor-
mation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Horsens, den 6. august 2020
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Uffe Black Jensen
statsaut. Revisor
MNE-nr. 34332
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Ledelsesberetning

Oplysninger om institutionen

Navn
Adresse, postnr. by

Folkeuniversitetet i Syddanmark
Albani Torv 6

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

17 74 16 16
01.01.1970
Odense
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.fuodense.dk
fu@fuo.sdu.dk

Telefon 65 50 27 72

Styrelsen for Folkeuniversitet i
Syddanmark

Simon Møberg Torp, formand
Bente Kaspersen, næstformand
Niels Kring
Anna Klara Bom
Henrik Harnov
Mette Ladegaard Thøgersen
Vagn Kjeldsen
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Ledelsesberetning

Beretning

ÅRETS GANG

I 2019 har Folkeuniversitetet i Syddanmark haft et særligt fokus på organisatorisk udvikling og på mar-
kedsføring. Vi har forsøgt at blive bedre til at imødekomme vores målgrupper og deres interesser. Vi har
oplevet en markant stigning i tilmeldinger og deltagerbetalinger. Det skyldes, at vi har fået en ny distri-
butionsform (læs mere under PR og markedsføring). Vi har også effektiviseret og revideret aftaler og
samarbejder. Vi har udviklet et program, der præcist har ramt målgruppernes interesser med markant
få aflysninger og et løbende fokus på at kvalificere og afstemme vores ”produkter” med kursisternes be-
hov. Samlet set har dette resulteret i årets store overskud.

I Odense fortsatte det gode samarbejde med Odense Teater og med Cafébiografen. Derudover arrange-
rede vi forelæsninger i Borgernes Hus, på Møntergården, i Odense Valgmenighed, i Kulturmaskinen, i
Vor Frue Kirke, på Faaborg Museum og i Kerteminde. I Kolding samarbejdede vi med Kolding Bibliotek,
med Trapholt, med Bramdrup Kirke og med Koldinghus. Samarbejdet med kulturinstitutioner er af stor
betydning for Folkeuniversitetet, da det sikrer øget synlighed og giver muligheden for at tilbyde vores
kursister indblik i forskningen i alternative rammer. Vi har også stadig fokus på oplevelsesorienterede
events, såsom Syng med Folkeuniversitetet, Vidensbrunch, Forfatteren og forskeren og byvandringer.
Åbningsforelæsningerne i Odense og i Kolding er blevet endnu mere populære. I 2019 bestod de af en
samtale mellem to forskere med forskellig faglighed om ét fælles emne.

Vi samarbejder fortsat meget med Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning. De søger fonde og
projektmidler, som vi får del i via større samarbejder og festivaler. Samarbejdet med Folkeuniversitetet i
Aarhus og den eksterne finansiering gør, at vi som mindre aktører har mulighed for at tilbyde vores kur-
sister gratis (eller billige) tilbud af meget høj kvalitet: 357 kursister deltog i Sebastian Dorset og for-
skerne på slap line. 224 kursister var med til Vov at vide, et samarbejde med Danmarks Frie Forsknings-
fond. Vi havde to arrangementer i en festival om generationer; Hearts & Minds, hvor 393 kursister del-
tog. Vi var også med i fejringen af Holberg, hvor 232 kursister var med. Ligeledes var to arrangementer
med Foreningen EuropaNU, hvor 627 kursister deltog.

Folkeuniversitetet i Syddanmark afholdt i september et årsmøde i Odense Adelige Jomfrukloster for vo-
res komiteer, hvor 16 komitemedlemmer deltog. På dagen talte vi om nye komitevedtægter i relation til,
at Folkeuniversitetet i Syddanmark er blevet en selvejende institution. Der var også mulighed for at stille
op til valg til styrelsen. Komiteerne talte med os om deres udfordringer, de hørte to forelæsninger med
SDU-forskere og fik forplejning hele dagen. Komitemedlemmerne udtrykte tilfredshed med dagens ind-
hold.

Afdelingens samarbejde med Syddansk Universitet

De fleste arrangementer i Odense og i Kolding afholdes på universiteterne. Derudover spiller ansatte på
SDU en stor rolle i styrelsen og i programråd. Alle ansatte på SDU kan tilmelde sig arrangementer gratis
både i Odense og i Kolding. I 2019 var der fortsat stor interesse for Folkeuniversitetets arrangementer
blandt SDU’s ansatte, med tilmeldinger for 245.470 kr.

I 2019 blev der genoptrykt fire forskningsformidlende artikler fra universitetsbladet Ny Viden i det
trykte program i Odense samt en annonce for Syddansk Universitetets Efteruddannelse.

I 2019 fortsattes samarbejdet om en specialaftale med Syddansk Universitets alumneforening Alumnet,
hvor Alumnet tilbyder deres medlemmer rabat på udvalgte arrangementer. I 2019 var maksimumbelø-
bet 50.000 kr., og der blev købt forelæsninger for 49.827 kr.

Specialaftale med Dansk Sygeplejeråd, Region Syd
Dansk Sygeplejeråd betaler 50% af deltagergebyret for deres medlemmer, når de tilmelder sig udvalgte
forelæsninger. Medlemmer af DSR har brugt på 36.695 kr. ud af et afsat beløb på 50.000 kr.
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Ledelsesberetning

Beretning

PR OG MARKEDSFØRING

I 2019 blev vores trykte programmer, som et nyt tiltag, omdelt med Jysk fynske medier. I Koldingområ-
det omdelte vi på de to semestre i alt 8.227 programmer med Jyske Vestkysten og i Odenseområdet
omdelte vi 53.464 programmer med Fyens Stiftstidende. I de uger, hvor programmerne er blevet om-
delt med aviserne, har vi kunnet måle en markant stigning i antallet af tilmeldinger og deltagerbetalin-
ger. Vi husstandsomdeler også programmer med distributionsfirmaet Distribution PLUS. I Odense
17.273 stk. og i Kolding 6.582 stk. Vi sender også programmer ud til samarbejdspartnere, biblioteker
mv.

Vi kan måle en god stigning i nyhedsbreve og på Facebook. Fra 2018 til 2019 så vi en stigning fra 7.089
til 7.493 abonnenter på nyhedsbrevet i Odense og en stigning fra 2.324 til 2.827 abonnenter på ny-
hedsbrevet i Kolding. Facebook-følgere er steget fra 2.045 til 2.451 følgere i Odense og fra 339 til 729 i
Kolding.

AKTIVITETS- OG DELTAGERANTAL

Folkeuniversitetets måleenhed er traditionelt set dobbelttimer, og det er ud fra denne enhed, at enhe-
dens aktivitet måles, og driftstilskuddet fordeles. Antallet af dobbelttimer udgør således en indikator for
vores aktivitet, men det også vigtigt at kigge på antallet af deltagere for at gøre status på det forgangne
år. I det følgende gives en oversigt over antallet af hold, deltagerantal og dobbelttimer.

Antal hold og timer forår 2019
Antal gennemførte

hold
FO-dbt/KU-dbt Antal deltagere

(deltagertimer)
Deltagersnit pr. hold

I alt 97 331 16.444 170

Antal hold og timer efterår 2019
Antal gennemførte
hold

FO-dbt/KU-dbt Antal deltagere (del-
tagertimer)

Deltagersnit pr. hold

I alt 105 362 19.324 184

Samlet 2019
Antal gennemførte
hold

FO-dbt/KU-dbt Antal deltagere (delta-
gertimer)

Deltagersnit pr. hold

I alt 202
693

35.768 177

Afdelingen gennemførte i alt 202 hold, herunder forelæsningsrækker, weekendforelæsninger, tema-
dage, enkeltforelæsninger og kursusrækker, med i alt 35.768 deltagere svarende til et gennemsnit på
177 pr. hold.

I relation til antallet af dobbelttimer kan det oplyses, at 9 forelæsningsdobbelttimer i regnskabet er fra
videresolgte forelæsninger, som håndteres administrativt af Folkeuniversitetet i Syddanmark, dvs. vi
påtager os at tegne kontrakter, udbetale honorar til forelæsere for forskellige foreninger. Foreningerne
er forpligtet til at overholde Folkeuniversitetets retningslinjer og til at nævne Folkeuniversitetet som
samarbejdspartnere i deres markedsføring.
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Ledelsesberetning

Beretning

Afdelingens aktivitetstal – antal dobbelttimer 2012–2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forelæsninger 711,5 657 626 475,2 514,5 639,05 613,5 666

Kurser 245 222,5 231,0 290 294 110 49 27

I alt 956,5 879,5 860,0 765,2 808,5 749,05 662,5 693,0

Afdelingens deltagertal fordelt på forår og efterår 2012–2019
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191

Forår 3.452 4.745 5.136 4.447 3.599 5.857 4.113 4.623
Efterår 4.843 5.918 4.925 4.008 5.118 4.573 5.389 6.016
I alt 8.295 10.663 10.467 8.455 8. 717 10.430 9.502 10.639

Aktivitet målt i dobbelttimer i Kolding
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forelæsninger 167,0 155,5 171,5 109,5 135,5 184,3 184,5 237
Kurser 34,5 27,0 27,0 54,0 44,0 10,0 0 0
I alt 201,5 182,5 198,5 163,5 179,0 194,3 184,5 237

Deltagertal i Kolding
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192

Forår 827 981 856 1.037 897 1.236 1.341 1320
Efterår 984 1.064 1.439 872 1.055 1.008 1.463 2440
I alt 1.811 2.045 2.295 1.909 1.952 2.244 2804 3760

Af årets 201 gennemførte hold blev 70 afholdt på Syddansk Universitet i Kolding. Af årets 10.684 delta-
gere var 3.760 indskrevet på holdene i Kolding.

Komiteernes aktivitet 2012–2019 målt i dobbelttimer
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forelæsninger 448,0 470,5 410,0 371,0 411,0 436,8 250 386
Kurser 272,0 256,5 258,0 343,8 355,0 216,5 103 393,5
I alt 720,0 727,0 668,0 714,8 766,0 653,3 353 779,5

Vi beder alle komiteer indgive deltagertal på deres arrangementer. Ikke alle har formået at indberette,
men vi har lavet en beregningsmodel på 30 deltagere på forelæsninger og 20 på kurser. Komiteernes
indberetning i 2019 er gjort op til 16.318 deltagere. Sydvestjysk Folkeuniversitet har mange timer, og
derfor ses en markant stigning i timer og deltagere i 2019.

1 For sammenligningens skyld er her anvendt den gamle opgørelsesmetode
2 For sammenligningens skyld er her anvendt den gamle opgørelsesmetode. Ifølge den nye opgørelsesmetode er til-
meldingstallet i Kolding for 2019: 4404 for foråret og 6228 for efteråret. I alt 10.632.
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Ledelsesberetning

Beretning

ORGANISATION

Afdelingens personale

► Annette Hansen, sekretariatsleder, 37 timer (barsel fra 15/12 2018-15/4 2020)

► Ditte Løndahl Farup, konstitueret sekretariatsleder 37 timer fra 15/12 2018-15/4 2020

► Marie Hauge Lykkegaard, programredaktør, 30 timer (ansat fra 1/12 2018-15/5 2020)

► Kristian Boeskov Nielsen, studentermedhjælper, 15 timer ugentligt

Vi samarbejder med Folkeuniversiteterne i Aalborg og i Aarhus, hvor vi har købt hjælp til bogholderi
samt øvrige administrative opgaver.

► Dorthe Frese Olsen, bogholder, (ansat ved Folkeuniversitetet i Aalborg)

► Tinna Hansen, administrativ medarbejder, telefonpasning (ansat ved Folkeuniversitetet i Aarhus)

Derudover har vi 8 studentermedhjælpere tilknyttet (5 i Odense og 3 i Kolding), der arbejder aften og
weekend og står for afviklingen af undervisningen samt servicering af forelæserne og kursister.

Styrelsen
Folkeuniversitetet i Syddanmark ledes af en styrelse på syv medlemmer og sammensættes således:

Tre udpeges af SDU-rektoratet efter indstilling fra styrelsen.

To vælges af komiteerne på et komiteårsmøde.

To udpeges efter indstilling fra andre videns- og kulturformidlingsinstitutioner i region Syddanmark

Medlemmer af styrelsen

► Simon Møberg Torp (formand): Dekan, Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

► Bente Kaspersen (næstformand): Lolland Folkeuniversitet

► Niels Kring: Afdelingsleder, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

► Anne Klara Bom: Lektor, H.C. Andersen Centeret, Syddansk Universitet

► Vagn Kjeldsen: Folkeuniversitetet i Vejle

► Henrik Harnow: Direktør, Museum Sønderjylland

► Mette Ladegaard Thøgersen: Leder af Nyborg Slot & Kulturarv, Østfyns museer

Der blev afholdt fire styrelsesmøder i 2019: 8/3, 3/6, 4/9 og 21/10.
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Ledelsesberetning

Beretning

Programrådets medlemmer

Folkeuniversitetet i Odense har programråd, som to gange årligt vejleder i programtilrettelæggelsen og
fungerer som fagligt netværk.

Historie og arkæologi

► Mette Seidelin: Arkivar, Landsarkivet for Fyn

► Jeppe Nevers: Lektor i historie, Syddansk Universitet

► Johnny Wøllekær: Arkivar, Stadsarkivet i Odense

► Jane Hjarl Pedersen: Adjunkt i historie, Syddansk Universitet

► Lise Gerda Knudsen: Museumsinspektør, Odense Bys Museer

Religion og teologi

► Mikael Aktor: Lektor i religion, Syddansk Universitet

► Gabriella Dahm: Sognepræst, Kerteminde-Drigstrup sogn

► Marianne Skovmand: Sognepræst ved Diernæs og Faaborg kirker

► Jens Buchwald Andersen: Universitetspræst, Syddansk Universitet

► Anders Eyvind Nielsen: Sognepræst emeritus, Ringe Kirke

► Erik Ransby: Sognepræst, Vor Frelser Kirke

► Lars Hedegaard Hagensen, sognepræst, Dalum Kirke

► Jens Rasmussen, hospitalspræst

Filosofi

► Søren Harnow Klausen: Professor i filosofi, Syddansk Universitet

► Peter Wolsing: Lektor i filosofi, Syddansk Universitet

Litteratur

► Mogens Davidsen: Lektor i litteratur, Syddansk Universitet

► Dag Heede: Lektor i litteratur, Syddansk Universitet

► Claus Schatz-Jakobsen: Lektor i engelsk, Syddansk Universitet

► Leif Søndergaard: Lektor emeritus i litteratur, Syddansk Universitet

► Adam Paulsen, lektor i litteratur, Syddansk Universitet

► Helle Andersen, cand.mag., undervisningsassistent i fransk, Syddansk Universitet

► Clara Juncker, lektor i amerikansk litteratur og kultur, Syddansk Universitet
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Ledelsesberetning

Beretning

Sundhed, naturvidenskab og teknologi

► Tomas Homburg: Afdelingsleder, Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat, Syddansk Universi-
tet

► Susanne S. Pedersen: Institutleder, Institut for psykologi, Syddansk Universitet

► Bente Elisabeth Møller, specialkonsulent, OUH

► Jakob Christensen-Dalsgaard: Lektor i biologi, Syddansk Universitet

► Søren Hassing: Lektor, Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet

► Ulf Rasmussen, AC-fuldmægtig, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

Samfund og verden

► Thomas Ærvold Bjerre, lektor i amerikanske studier, Syddansk Universitet

► Peter Seeberg, lektor i mellemøststudier, Syddansk Universitet

► Marianne Ulriksen, adjunkt i velfærdsstudier og offentlig politik, Syddansk Universitet

Komiteer 2019

► Faaborg

► Sydvestjysk

► Langeland

► Nordfyn

► Ringe/Ryslinge

► Svendborg

► Lillebælt

► Billund

► Varde-Ølgod

► Vejen

► Give

► Vejle

► Højer

► Haderslev

► Assens

► Lolland

► Odsherred

► Roskilde

► Kolding

► Aabenraa
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Ledelsesberetning

Beretning

ØKONOMI

Folkeuniversitetet i Syddanmark har i 2019 et overskud på 366.502 kr., uden de tilsluttede komiteer.
Overskuddet skyldes, at vi har oplevet en markant stigning i deltagerbetalinger. Vi har fået en ny distri-
butionsform via Jysk fynske medier. Vi har effektiviseret og revideret aftaler og samarbejder. Vi har ud-
viklet et program, der præcist har ramt målgruppernes interesser med markant få aflysninger. Samlet
set har dette resulteret i årets store overskud.

Afdelingens egenkapital er på 1.314.232 kr.

Komiteer tilsluttet Folkeuniversitetet i Syddanmark fik i 2019 et underskud på 11.740 kr.

Egenkapitalen for disse komiteer er kr. 681.656 kr.

Regnskabsoversigt over driftstilskud, resultatopgørelse, balance og noter fremgår af de følgende sider.

Begivenheder efter balancedagen

Folkeuniversitet i Syddanmark har generelt realiseret resultater i januar og februar 2020, som svarer til
det forventede. Men fra starten af marts 2020 har ledelsen konstateret, at det verdensomspændende
COVID-19-udbrud vil påvirke folkeuniversitets resultat, finansielle stilling og likviditetsberedskab væ-
sentligt i 2020. Som følge af den danske regerings tiltag for at begrænse smitten af COVID-19 har al un-
dervisning og andre aktiviteter i klassisk format måtte aflyses frem til og med 9. juni 2020.

Afledt heraf har Folkeuniversitet i denne periode være afskåret fra sine løbende indtægter fra deltager-
gebyrer. Folkeuniversitet ledelse foretager løbende vurdering af folkeuniversitets økonomiske situation.
Folkeuniversitetet har en forholdsvis simple struktur og omkostningsbase, ligesom ledelsen generelt har
fokus på, om nogle omkostninger kan spares i en kortere periode.

Det er ledelsens forventning, at ovenstående tiltag sammen med folkeuniversitets robuste likviditet, vil
sikre folkeuniversitets fortsatte virke og drift. Det er dog ikke muligt for folkeuniversitets ledelse på
regnskabsaflæggelsestidspunktet at kvantificere effekten yderligere, herunder navnlig i forhold til den
generelle usikkerhed vedrørende aktivitetsniveauet for 2. halvår 2020.

Udover ovenstående væsentlige begivenheder er der ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet be-
givenheder, som vil kunne forrykke institutionens finansielle stilling væsentligt.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. Budget
2019
(ikke

revideret) 2019 2018

2 Statstilskud 2.265.532 2.465.532 1.727.211
3 Deltagerbetaling 3.270.200 4.079.907 2.744.708
4 Andre indtægter og tilskud 370.000 422.914 1.245.239

Indtægter i alt 5.905.732 6.968.353 5.717.158

Omkostninger
Undervisning:

5 Lønomkostninger vedr. undervisning 2.794.750 2.993.908 2.123.072
6 Andre omkostninger vedr. undervisning 840.000 773.715 729.855

Administration:
7 Lønomkostninger vedr. administration 1.380.000 1.653.796 1.208.052
8 Andre omkostninger vedr. administration 884.000 1.161.300 834.406

Omkostninger vedr. drift i alt 2.264.000 6.582.719 2.042.458

Resultat før finansielle poster 6.982 385.634 821.773

Finansielle indtægter 0 0 0
Finansielle omkostninger -1.000 -19.132 -903

Resultat efter finansielle poster 5.982 366.502 820.870

15 Nettoresultat komitéer 0 -11.740 35.561

Årets resultat 5.982 354.762 856.431
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2019 2018

AKTIVER
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver

15 Beholdninger komitéer 681.656 417.900

Anlægsaktiver i alt 681.656 417.900

Tilgodehavender
9 Tilgodehavender 813.061 109.698

10 Likvide beholdninger 1.748.661 1.282.280

Omsætningsaktiver i alt 2.561.722 1.391.978

AKTIVER I ALT 3.243.378 1.809.878
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2019 2018

PASSIVER
11 Egenkapital

Egenkapital 1.314.232 947.730
15 Egenkapital komitéer 681.656 417.900

Egenkapital i alt 1.995.888 1.365.630

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

12 Anden gæld 780.081 264.946
13 Periodeafgrænsningsposter 467.409 179.302

Gældsforpligtelser i alt 1.247.490 444.248

PASSIVER I ALT 3.243.378 1.809.878

1 Anvendt regnskabspraksis
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Folkeuniversitetet i Syddanmark for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med Be-
kendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapport for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-
skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institu-
tionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå in-
stitutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Indtægter

Statstilskud og administrationstilskud indtægtsføres i overensstemmelse med reglerne herfor. Deltager-
betalinger er indtægter for deltagernes gebyr for deltagelse i undervisning på de gennemførte hold.

Andre indtægter

Andre indtægter vedrører bl.a. tilskud fra universitet, tilskud til projekter, annoncesalg mv.

Omkostninger vedrørende undervisning

Omkostninger vedrørende undervisning omfatter lønninger og andre direkte omkostninger i forbindelse med
undervisning.

Omkostninger vedrørende administration

Omkostninger vedrørende administration omfatter lønninger og andre direkte omkostninger i forbin-
delse med administrationen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter den regnskabsmæssige værdi af de tilknyttede komiteer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til påly-
dende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdninger, beholdninger i eksterne komiteer samt bankindestå-
ende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Egenkapital vedrører institutionens opsparede overskud fra drift i tidligere år, samt opsparede overskud
i de tilknyttede komiteer.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien, sædvanligvis svarende til nominel
værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i de efterfølgende regnskabsår.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2019 2018

2 Statstilskud

Tilskud til drift og administration, Kulturministeriet 2.465.532 1.727.211

2.465.532 1.727.211

3 Deltagerbetaling

Deltagerbetaling, forelæsninger 3.616.321 2.545.234
Deltagerbetaling, kurser 463.586 199.474

4.079.907 2.744.708

4 Andre indtægter og tilskud

Tilskud fra universitetet 295.000 295.000
Andre indtægter 127.914 136.500
Projektmidler fra Nævnet 0 813.739

422.914 1.245.239

5 Lønomkostninger vedr. undervisning

Løn og lønafhængige omkostninger til undervisere 2.820.169 1.996.704
Studentermedhjælpere/betjente 173.739 126.368

2.993.908 2.123.072

6 Andre omkostninger vedr. undervisning
Rejsegodtgørelser 624.883 502.046
Øvrige omkostninger vedrørende undervisning 148.832 227.809

773.715 729.855
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2019 2018

7 Lønomkostninger vedr. administration

Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pension til fastansatte 1.676.736 1.036.580
Timelønnet personale 172.441 171.472
Lønrefusion -195.381 0

1.653.796 1.208.052

8 Andre omkostninger vedr. administration
Programmer, annoncer og anden reklame 256.459 223.563
Kontorhold 40.512 39.929
Inventar, herunder IT m.v. 131.563 66.460
EDB service 99.593 91.219
Komitéudgifter 24.729 13.488
Porto 202.813 126.436
Fremmede tjenesteydelser, herunder konsulentbistand og

regnskabsmæssig assistance 264.511 236.466
Repræsentation og gaver 1.484 3.231
Mødeudgifter 21.239 26.364
Øvrige omkostninger 9.005 7.250
Esbjerg, opstartsudgifter, IT 109.300 0

1.161.208 834.406

9 Tilgodehavender

Andre tilgodehavender 613.061 109.698
Tilskud 200.000 0

813.061 109.698

10 Likvide beholdninger

Kasse 923 5.300
Bank 1.747.738 1.276.980

1.748.661 1.282.280
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2019 2018

11 Egenkapital

Saldo primo 947.730 126.860
Overført resultat 366.502 820.870

1.314.232 947.730

Egenkapital Komitéer

Saldo primo 417.900 723.362
Regulering vedr. tidligere år 275.496 -341.023
Overført resultat -11.740 35.561

681.656 417.900

12 Anden kortfristet gæld
Skyldige feriepenge, funktionærer 320.039 122.316
Skyldige feriepenge, timelønnede 75.895 57.796
Skyldige omkostninger 33.421 44.737
Skyldig regnskabsmæssig assistance 30.000 25.000
Periodeafgrænsningsposter, gavekort 12.909 12.909
Skyldig A-skat og ATP 2.468 2.188
Skyldig løn 195.957 0
Mellemregning Esbjerg 109.392 0

780.081 264.946

13 Periodeafgrænsningsposter

Løn til forelæser 15.106 -7.648
Forudbestilt kursusgebyr 452.303 186.950

467.409 179.302

14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Ingen.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

15 Komiteers regnskab

Komiteer i det syddanske regionsamarbejde

2018 2019

Resultat
Egen-

kapital Resultat Regulering
Egen-

kapital
Faaborg Folkeuniversitet -2.601 38.463 218 0 38.681
Langelands Folkeuniversitet 4.687 7.297 18.134 0 25.431
Nordfyns Folkeuniversitet -25 745 0 0 745
Ringe Folkeuniversitet 2.589 5.501 1.494 0 6.995
Svendborg Folkeuniversitet 0 0 14.801 0 14.801
Lillebælt FU 3.496 27.829 1.019 0 28.848
Billund-Vorbasse FU 10.056 18.649 -8.753 0 9.896
Sydvestjysk Folkeuniversitet 0 0 -63.013 275.216 212.203
Varde-Ølgod Folkeuniversitet -466 8.850 -542 0 8.308
Vejen Folkeuniversitet -1.221 12.550 1.906 346 14.802
Give-egnens Folkeuniversitet -1.840 8.320 878 0 9.132
Vejle Folkeuniversitet -4.546 47.431 7.344 0 54.775
Højer Folkeuniversitet 12.255 53.305 -7.498 0 45.807
Haderslev Folkeuniversitet 8.200 50.391 12.910 0 63.301
Assens Folkeuniversitet 0 -1.057 0 0 -1.057
Lollands Folkeuniversitet 85 13.953 -2.709 0 11.244
Odsherred Folkeuniversitet -1.496 33.600 -792 0 32.808
Roskilde Folkeuniversitet 6.388 92.073 12.863 0 104.936
Folkeuniversitetet Slagelse 0 0 0 0 0

35.561 417.900 -11.740 275.562 681.656
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Driftsaktivitet

Timer 2019 2018

Afdeling:
Antal FO-dobbelttimer 666 614
Antal UK-dobbelttimer 27 49

Afdeling i alt 693 663

Komitéer:
Antal FO-dobbelttimer 386 250
Antal UK-dobbelttimer 394 103

Komitéer i alt 780 353

I alt 1.473 1.016


