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1. Velkommen til nye medlemmer af styrelsen:  
Anders Møller-Nielsen, AV-tekniker på Center for Journalistik 
fortsætter i styrelsen, men nu som medarbejderrepræsentant 
for håndværkerunderviserne.  
Morten Skovsgaard er også tilbage i styrelsen som 
medarbejderrepræsentant for forskergruppen på Center for 
Journalistik.  
Mads Brandstrup Nielsen træder ind i styrelsen, da han netop er 
tiltrådt som adm. direktør og Danske Medier.  
Kasper Haugaard træder ind i styrelsen, da han er leder af MFI 
på Center for Journalistik. 
 

2. MediaCatch – oplæg fra Filip Wallberg og Lars Damgaard 
Nielsen 
Lars og Filip har taget et års orlov fra Center for Journalistik for 
at arbejde videre med deres spinout virksomhed ”Mediacatch”. 
MediaCatch udspringer af et projekt på Mediernes Forsknings- 
og Innovationscenter på Syddansk Universitet.  
Virksomheden er den næste generations audio og visual media 
intelligence software. Virksomheden laver brand- og 
medieanalyser og tilbyder en række produkter som sponsorship 
analytics og medieovervågning. 
Fælles for alt hvad MediaCatch laver er, at det er drevet af en 
unik software, der analyserer indhold i medier på nye måder. 
Ved hjælp af AI, algoritmer og maskinlæring kan MediaCatch, 
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se, høre og forstå, hvad der foregår i video, lyd og tekst 24 timer 
i døgnet på alle kanaler i alle genrer. Virksomheden bruger 
egenudviklede teknologier inden for f.eks. logo- og 
ansigtsgenkendelse. 
 
Styrelsen synes det var meget interessant at høre om den nye 
virksomhed, og hvordan den er udsprunget fra SDU. Styrelsen 
ser frem til at følge udviklingen i virksomheden og på markedet.  
 

3. Tilbagemelding på studerendes trivsel – ved Louise Kjærgaard 
Center for Journalistik har arbejdet videre med forskellige tiltag, 
som er blevet sat i værk til semesterstart for efteråret 2021. 
Arbejdsgruppen har bestået af studienævnet, KaJo, Center for 
Journalistik, Styrelsen, samt uddannelsesudvalget. Følgende 
tiltag er sat i gang:  
- Velkomst til studiet med vægt på studiemiljø og fællesskab. 
- Genstart og nystart af diverse aktiviteter: Revy og 

revolution.  
- Fredagscafe 
- 3. semester på BA er inddelt i studiegrupper fra 

semesterstart.  
- Individuelle samtaler med vejleder på 1. semester BA. 
- Styrket samarbejde med KaJo.  
- Arbejder på bedre muligheder for digitale fællesskaber og 

kommunikation med de studerende.  
Om 2 år laves en studietrivselsundersøgelse, og frem til den laves, 

ønsker styrelsen en handlingsplan for bedre trivsel for de 
studerende.  

Dette bliver et punkt til forårets styrelsesmøde, hvor Center for 
Journalistik har udarbejdet en handlingsplan.  

 
4. Nyt tværfagligt center på Samfundsvidenskab på SDU: ”Digital 

Democracy Centre", som skal koble demokrati med 
betydningen af teknologier, algoritmer og kunstig intelligens. 
Centerleder Claes de Vreese fortæller om centeret.  

I tråd med Det Samfundsvidenskabelige Fakultets satsning 
på høj excellence og samfundsrelevans er der pr. 1. 
september 2021 oprettet et nyt tværdisciplinært center på 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Centeret – der har 
fået navnet Digital Democracy Centre (DDC) – er forankret 
centralt på SAMF 
Professor Claes de Vreese er centerleder og får direkte 
reference til dekanen på SAMF. Centeret bliver 
tværdisciplinært i sit udgangspunkt og vil kombinere 
forskning inden for blandt andet teknologi, jura, økonomi, 
politik og medier.  



 

3 
 

Centeret har allerede gang i mange spændende projekter, 
som der kan læses mere om her på deres hjemmeside 
https://www.sdu.dk/en/ddc  
 
Styrelsen bad Claes de Vreese om at få præsenteret første 
delrapport fra DDC, så styrelsen har mulighed for at følge 
udviklingen og snakke om det videre arbejde.  

 
 
Kommende mødedato og -sted: 
Den 15. december 2021 kl. 10.30-12.30  
Sjællandske Medier, Søgade 4, 4100 Ringsted 
 

 
 

  

Med venlig hilsen 
 
Pernille Seier Hansen 
Specialkonsulent 
Institut for Statskundskab 
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