
Referat Generalforsamling i Klassikerforeningen, 19.11.2021 (i forbindelse med Kursus i 
Torvehallerne, Vejle) 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Jonas Juul valgt, Christel Tvedegaard-Lund valgt som referent. 

2. Formandens beretning 
a. Den politiske situation: elevfordeling; taxameterordning; Grundforløbet (GL og Danske 

Gymnasier: er ikke interesseret i at holde fast i det. Der arbejdes på en dialog); 20-25-
strategi: fælles indgang til alle ungdomsuddannelser/svensk model; kontakt til de 
uddannelsespolitiske ordførere (foreningens formand/næstformand taler med politiske 
udvalg). 

b. Hvordan går det for vores fag? Latin C (ny sidefagsuddannelse i latin på 
universiteterne), pædagogikumkandidater: 22 i old, 15 i græsk/latin. Græsk/latin: 11 
nye oprettede klassikerhold, 127 elever (gennemsnitligt 120-30 om året de sidste 10 
år); latin c/b: UVMs officielle tal: 2020: 3726 studenter; 4336 studenter i latin c i 2021; 
latin b: ca. 100 elever lige nu; græsk c (to steder udbydes de lige nu); latin AP; 
oldtidskundskab nu også SRP-fag (272 i 2020, 305 i 2021), skal vi gøre mere for at få 
dem til overveje at skrive i dette fag?  

c. Spørgsmål: Spørgsmålstegn ved latin c? 
d. Bestyrelsen: Erik Kristensen (formand); Susanne Behrens (kasserer); George Hinge; 

Mette Marie Dons Christensen; Anna Mohr; Thomas Hemming; Christel Tvedegaard 
Lund (næstformand). Thomas træder ud til januar. Anders Klarskov fra Gefion 
Gymnasium træder ind til januar.  

e. Allan Uhre, fagkonsulent (Fagligt Forum) 
f. Hjemmeside + FB-gruppe (612 medlemmer): god aktivitet + Antikken.nu. + EMU + 

Medlemsblad Logos (kommende temaer: senmiddelalder, klassisk renæssance) 
g. Kildehæfter: Natasha Skovgaard Kamp (Medeas børn; Lukian) 
h. Lokalformænd: Regina Hansen (i Nordjylland), Anders Klarskov (Sjælland) 
i. Euro Classica har afholdt møder, Klassikerforeningen er medlem og støtter deres 

arbejde.  
j. Samarbejdet med Fonden for Entreprenørskab (Innovation i oldtidskundskab) 
k. Konkurrencer: latinkonkurrence ca. 150 deltagere; oldtidskundskab ca. 10 deltagere;  
l. Talentpleje: rejse til Rom (to frivillige lærere, spørgsmål til hvad rejsen skal gå ud på) 
m. Medlemmer: nogenlunde samme antal medlemmer, en stigning af pensionister; hverv 

nye medlemmer. Spred endelig ordet på ens arbejdsplads til nye kolleger. 
n. Send mail til formanden, hvis man har ideer til kursus, temadage, etc. 

 
Kommentarer? Niels Felskov beder om ordet og fortæller om sit arbejde med Metrik. Efterspørger 
yngre kolleger, som på et tidspunkt kan videreføre arbejdet.  
 

3. Kassererens beretning: Erik Kristensen fremlægger årets regnskab på Susanne Behrens’ 
vegne. 

4. Valg af kandidater til bestyrelsen: Anders Klarskov valgt som nyt medlem i bestyrelsen. 
5. Valg af 2 revisorer: Jesper Lembke og Katri Jürgensen er genvalgt. 



6. Fastsættelse af kontingent: Kontingent uændret. 
7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 
8. Eventuelt: intet 

 
 
 


