Center for Middelalderstudier november 2015.

Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 3. november 2015.

1. Tilstedeværende samt evt. afbud:
a) Tilstede: Louise Nyholm Kallestrup (LNK), Lars Bisgaard (LB), Leif Søndergaard
(LS), Hans Frede Nielsen (HFN), Thomas Heebøll-Holm (THH), Tine Kondrup
(TK) Annette Grønbæk (referent)
b) Afbud: Mette Bruus (MB), Per Grau Møller (PGM), Tore Nyberg (TN), Jacob
Isager (JI) Jesper Majbom Madsen (JMM), Kaare Lund Rasmussen (KLR), Laura
Feldt (LF)
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 8. september 2015 blev godkendt med en enkelt
rettelse:
Pkt. 9 Publikationer: Symposium 2014…. Det er LB og ikke LS, som er med til at redigere.
3. Meddelelser fra formand og bestyrelse
- HERA-ansøgning. LNK i samarbejde med Bergen, Stockholm og Turku. Kurt Villads
Jensen er tovholder. Ansøgningen blev afvist, men samarbejdet fortsætter og der afholdes
møde i Stockholm, hvor LKN desværre ikke har mulighed for at deltage.
- Uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen vil give 5 mill. kr. til
Reformationsjubilæet. Pengene bliver formentligt uddelt til flere mindre områder.
- LKN har deltaget i konferencen ”Reformatio Baltica, Kulturwirkungen der Reformation in
den Metropolen des Ostseeraums” i Vilnius.
- LKN har fået en ”International Visiting Research Fellowship” på det australske Centre of
Exellence, History of Emotions, Australien.
- Flere personer fra Hovedbestyrelsen var til stede ved Årsfesten, hvor korstogshistorikeren
Jonathan Phillips, Royal Holloway, modtog sit Æresdoktorat.
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- LB orienterede om at Reformationshistorisk netværk løb ud i sommer, men nogle
medlemmer søger penge til at fortsætte i 2016-17.
4. Økonomi
- LNK fremførte, at økonomien ser fornuftig ud. Ville dog nævne, at Middelaldercentret ved
arrangementer refunderer penge for togbilletter til oplægsholdere, men at vi laver kaffen selv
og køber småkager i stedet for at købe kaffen i kantinen.
- LB kunne informere om, at der fra Monasteries-konferencen sidste år henstår et overskud
på kr. 3.720,00 til rådighed for Center for Middelalderstudier. Der bliver opretholdt en konto
med pengene. Disse penge muliggør arrangementer i 2016.
5. Afholdte arrangementer
- Der har været afholdt Forskerkredsmøde om Skolehistorien den 15. september med
deltagelse af 12-15 personer. LS syntes at hans eget indlæg om ”Peblinge og degne i
middelalderens skole” hang godt sammen med Morten Fink-Jensens efterfølgende oplæg om
”Disciple i renæssancens latinskole”, men besøgstallet var ikke imponerende. De deltagende
var enige om, at det var et godt arrangement.
6. Kommende arrangementer
Novembersymposium og –seminar
- Julekorstog 6. december. Plakater er på vej. Janus Møller Jensen skal kontakte SDU for
lokale. – OBS: Siden mødet er afholdt har formanden fået meddelt, at Julekorstog i år er
aflyst.
- HFN orienterede om mini-symposiet ”The Goths Revisited” den 8. marts 2016, der
arrangeres i regi af Institut for Sprog og Kommunikation i samarbejde med Center for
Middelalderstudier. Mini-symposiet har fået 16.700,00 i støtte. Alle betaler egen rejse –
arrangører betaler hotel + mad.
Programmet blev fremlagt og vedhæftes referat. Der er kun få pladser tilbage. I øjeblikket
tilmeldt 29 personer, lokale er booket til 40 personer.
- TK undersøger vedr. ny forskerkredsmøde i forår 16. – Arrangeres evt. i februar.
- Novembersymposium 7.- 8. nov 2016 med temaet ”800-året for dominikanerordenens
oprettelse”. LB har nu sendt FKK-ansøgning på 55.000 kr. LB taler med dekanen vedr.
underskudsgaranti. Der skal være 17 oplæg i alt, fordelt med 8 faste oplæg, heraf 2
udenlandske talere, og 9 ”call for papers”. På nuværende tidspunkt er der kommet 5-6
forslag. Status er, at økonomien pt. ser fornuftig ud og der er ikke søgt andre midler.
- Arbejdsseminar Slægt og memoria 10. nov 2015. LB orienterede om programmet og at
Nils Arne Sørensen via ph.d.-skolen bidrager økonomisk. Der er stadig ledige pladser.
Lokalet er ændret til O96.
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7. Bestyrelse og hjemmesiden
- LNK orienterede om sine tanker vedr. en revidering af hjemmesiden og en ny gruppering
af medlemmerne med en liste på hjemmesiden. Per Seesko og andre har spurgt, om de
stadigvæk kan være tilknyttet Center for Middelalderstudier, selvom de ikke længere er
ansat på SDU. Flere forslag blev diskuteret.
9. Fastlæggelse af forårets møder
- LNK foreslog det første møde i foråret til at ligge 2. februar 2016, som er den første tirsdag
i februar - medmindre der skal undervises. Mødetidspunkt igen fra 9.00 – 10.00 i CML’s
lokale.
10. Publikationer
- HFN rundsendte en ny bog.
- THH omtalte følgende publikationer:
A Franco-Danish Marriage and the Plot against England
When the Lamp Attacked the Lion: A Danish Attack on England in 1138 ?
- LNK: Symposium 2010. Palgrave-MacMillan går nu videre med udgivelsen.
- LB: Symposium 2014. Alle bidrag er nu modtaget og redaktionen går nu i gang.
11. Eventuelt
- Pkt. til næste møde: Odense Bys Museer – planer om udstilling om Middelalder i 2017.
- Pkt. til næste møde: Status på biblioteket.

Referent Annette Grønbæk

Louise Nyholm Kallestrup, formand
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