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Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 8. september 2015.
Louise Nyholm Kallestrup bød velkommen til det første møde i efteråret og informerede
om, at hun nu er tilbage fra orlov og igen vil lede møderne.
Inden mødet blev indledt, ville Tore Nyberg, der modtog en ærespris som jubeldoktor i
Lund i maj, gerne sige tak og forærede Middelaldercentret en ugle forarbejdet i træ.
1. Velkomst til nye medlemmer
Thomas Heebøll-Holm, ansat som adjunkt på Historie 1. juni 2015, er nyt medlem af
hovedbestyrelsen. Han præsenterede kort sig selv og sit virke.
Tine Kondrup, ansat i et ph.d-stipendiat 1. oktober 2015, fortalte kort om sit projekt med
titlen: Ude af syne men ikke af sind - Memoria hos den danske adel 1241-1513.
2. Tilstedeværende samt evt. afbud:
a) Tilstede: Louise Nyholm Kallestrup (LNK), Lars Bisgaard (LB), Jakob Tue
Christensen (JTC), Tore Nyberg (TN), Jacob Isager (JI), Leif Søndergaard (LS),
Hans Frede Nielsen (HFN), Thomas Heebøll-Holm (THH), Jonas Johnsen
Helgason Christensen (JJHC), Annette Grønbæk (referent)
b) Afbud: Mette Bruus, Per Grau Møller, Marianne Børch, Jesper Hansen, Per Seesko,
Kaare Lund Rasmussen
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 20. maj 2015 blev godkendt uden ændringer.
4. Meddelelser
- Det går planmæssigt med Karen Fogh Rasmussen.
- Kurt Villads Jensen har opsagt sit lektorat på SDU og fortsætter i sit professorat i
Sverige.
- Per Seesko er i efteråret ansat i et forskningsprojekt på Møntergården i Odense, og har fra
1. januar 2016 fået fast stilling som museumsinspektør på Frederiksborg Slot.
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LB bragte på foranledning af Per Seesko spørgsmålet frem, om PS stadig er medlem af
Hovedbestyrelsen. Man blev enige om, at sætte medlemskab for tidligere SDU-tilknyttede
på som et pkt. på dagsorden til næste møde, fremfor at tage stilling til det nu.
- Som førnævnt er Tine Kondrup ansat i et nyt ph.d.-stipendiat pr. 1. oktober 2015.
- LB nævnte, at der vil blive udnævnt en Æresdoktor til årsfesten i oktober.
Korstogshistoriker Jonathan Philips.
- LNK meddelte, at Sydvestjyske Museer har modtaget midler til et ”Heksemuseum”.
LNK samarbejder med museet herom.
- Historie er vært ved Dansk Historikermøde 2016 (arrangeres af LNK m.fl.)
- Info om konferencer:
LNK rejser til Vilnius i morgen for at deltage i konferencen ”Reformatio Baltica,
Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums”, arrangeret af
Universitet Greiwald, Universitet i Hamburg, Universitetet i Vilnius m.fl.
(http://www.theologie.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/5_LSAssel/Dokumente/expose.pdf)
Kriminalitetens Kulturhistorie afholder seminaret ”Crime as a Construction” 8.-9. oktober
2015, hvor LNK deltager med et paper. Program blev delt ud.
(http://www.kriminalitetenskulturhistorie.dk/seminar-october-2015/ )
LS omtalte ”Trubadur og Sanglyrik” symposium i Norge 17. september. Program
vedhæftes referat.
- TN informerede fra konferencen ”Continuity and Change in the Birgittine Order” (Syon
Abbey 1415-2015), som han havde haft et oplæg på.
- Efter mødet kunne LS meddele, at forskningsbibliotekar, Jakob Povl Holck af Augustinus
Fonden har fået bevilget 250.000 kr. til sit registrerings- og formidlingsprojekt af
Herlufsholm-samlingen. – Et projekt, han tidligere har omtalt på forskerkredsmødet.
5. Økonomi
LNK fremførte, at økonomien så fornuftigt ud. Middelaldercentret får et meget beskedent
annuum fra dekanen, og som hovedregel må søges penge udefra til arrangementer.
6. Arrangementer
- Der er forskerkredsmøde næste uge om Skolehistorien. Oplæg fra Morten Fink-Jensen og
Leif Søndergaard. Reminder er udsendt.
- Muligvis forskerkredsmøde med deltagelse af Kim Bergqvist, men det er ikke på plads
endnu – venter på svar fra Stockholm. Middelaldercentret vil gerne arrangere, men kan
ikke bekoste rejseudgifter.
- Janus Møller Jensen arrangerer Julekorstog. I år i samarbejde med Carsten Selch Jensen
(KU). Nærmere information følger.
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- Forelæsning med Jonathan Philips i forbindelse med hans æresdoktorat formentlig med
deltagelse fra studerende i forbindelse med kurset ”Europa i Verden”. Information følger.
7. Novembersymposier og -seminarer
- Information om arbejdsseminaret den 10. november ”Slægt og memoria” blev delt ud og
LB fortalte om arrangementet. Seminaret arrangeres i samarbejde med
forskningsprogrammet Materialitet, medier og autoritet og muligvis i samarbejde med
ph.d skolen.
OBS! Den rigtige dato for seminaret er 10. november og ikke 9. november, som angivet på
hjemmesiden.
- Til konferencen i 2016 7.-8. november med temaet 800-året for dominikanerordenens
oprettelse søges FKK om konferencemidler. Ordningen ophører herefter. Mindst halvdelen
af midlerne skal være reserveret til ”Open call”. LB og Johnny G.G. Jakobsen arrangerer.
Det undersøges med dekanen vedr. underskudsgaranti.
8. Forårets program
- ”The Goths Revisited”: 8. marts 2016. HFN omtalte denne workshop.
9. Publikationer
- HFN sendte en publikation + bog rundt.
- Symposium 2010, Contesting Orthodoxy fortsat ved Palgrave-MacMillan.
- Symposium 2014. Næsten alle bidrag er modtaget. Redaktionen pågår i efteråret. (PS,
LS, LNK)
- LNK rundsendte to nye bøger – hendes egen Agents of Witchcraft (Palgrave-MacMillan
2015) og den kulturhistoriske Nattens gerninger (red. Duedahl & Langen, Gad 2015).
10. Fastlæggelse af forårets møder
Dette punkt sættes på igen til næste møde.
11. Eventuelt
- Jakob Tue Christensen orienterede om, at der er gravearbejde i gang ved Albani kirke.
Det kunne være spændende, hvis der kunne arrangeres en dag for rundvisning. Men det
skal være snart. Låget ”løftes” fra næste mandag og en uge frem. Aftal nærmere med JTC
efter mødet.

Referent Annette Grønbæk

Louise Nyholm Kallestrup, formand
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