Center for Middelalderstudier februar 2016.

Referat af hovedbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. februar 2016.

1. Tilstedeværende samt evt. afbud:
a) Tilstede: Louise Nyholm Kallestrup (LNK), Lars Bisgaard (LB), Leif Søndergaard
(LS), Jacob Isager (JI), Hans Frede Nielsen (HFN), Jesper Hansen (JH) Per Grau
Møller (PGM) Thomas Heebøll-Holm (THH), Tine Kondrup (TK) Tore Nyberg
(TN), Mette Bruus (MB), Annette Grønbæk (referent)
b) Afbud: Jakob Tue Christensen (JTC)
Louise Nyholm Kallestrup bød velkommen til det første møde i 2016 og ønskede samtidig
Jesper Hansen tillykke med hans ph.d.-grad.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 3. november 2015 blev godkendt.

3. Meddelelser fra formand og bestyrelse
- LKN har haft møde med Helle K. Raun ang. hjemmesiden. Man afventer ny fordeling af
sekretæropgaver.
- LB orienterede om invitation fra Janus til reception i Nyborg 12. februar.
- Stephen Bennet vil gerne tilknyttes centret og dens aktiviteter. Han er
middelalderhistoriker og i gang med en ph.d.
- På DK Historikermøde i august 2016 deltager TK og LB med en session.
- Call for papers til Nordisk Historikermøde i Aalborg 2017. Dead-line er 1. september
2016. Tema: Reformationer. Lyndal Roper er en af keynote speakers.
- Frist for søgning af Stipendier til Det Danske Institut i Rom for efteråret er medio februar.
- LB orienterede om, at Jens Toftgaard fremover gerne vil påtage sig engagement i
tværfaglig Vikinge symposium i stedet for Karsten Bech. – Det er en god ide at udvide
kredsen til Odense Bys Museum.
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4. Økonomi
- LNK fremførte, at økonomien ser fornuftig ud. Vi er lige startet på et nyt år. Nils Arne
Sørensen går nu via ph.d.-skolen med ind med bidrag til arrangementer i ældre tid.

5. Afholdte arrangementer
- Som det kort blev nævnt i det sidste referat blev Julekorstoget aflyst grundet mandefald
blandt arrangørerne.
- TN har den 26. oktober 2015 deltaget i projektet “The Sensual World of Late Medieval
Nuns” med foredraget ”Five Birgittine Foundations of the Late Middle Ages.
- Forskerkredsmødet ”Slægter og Memoria”den 10. november 2015. Der var ikke så mange
deltagere, men som arbejdsseminar anser LB det som en succes, hvor man kan møde andre
som en platform for deltagelse i DK Historiemøde.
- Claudia Wittig, CML forsvarede sin afhandling 8. januar 2016.

6. Kommende arrangementer
- TK orienterede om Forskerkredsmøde den 16. marts 2016. Forskerkredsmødet mangler
endnu en titel. Mødet arrangeres i samarbejde med ”Autoritet, materialitet og medier”.
- HFN orienterede kort om mini-symposiet ”The Goths Revisited” den 8. marts 2016, hvor
det nu kun er muligt at komme på venteliste til arrangement.
- JH orienterede om et tværfagligt seminar – ”At være i centrum. Magt og minde –
højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450” 10. februar, hvor Odense Bys Museer
foretager offentlig åbning af forskningscentret CENTRUM. AG rundsender information fra
JH.
-THH orinterede om Korstogskongressen (SSCLE) i juni/juli 2016. Det er stadig Torben K.
Nielsen og Kurt V. Jensen, som er ansvarlige for kongressen, men Thomas er blevet lokal
kontaktperson på SDU.
- LB orienterede om at han havde forhandlet underskudsgaranti med dekanen til
Novembersymposium 7.-8. nov 2016. Der kommer svar vedr. FKK midler i maj. Interessen
for Open Calls er stor.
- Der er ikke konference om Reformation i 2017. Kunne Memoria & Reformation være en
konference, selvom om det er et arbejdsseminarår? LNK foreslog at brede temaet ud til
”Adelen og Reformationen” og at arrangementet afholdes som et symposium.

7. Odense Bys Museer – planer om udstilling om Middelalder i 2017
- JH kunne meddele, at der ville komme en udstilling med udgangspunkt i alt det nye, der er
fundet. LB fremførte som en mulighed at få York med i udstillingen med originale
skrifter/breve i dansk sammenhæng.

8. Status på biblioteket
- LB kunne orientere om, at biblioteket stadig er pakket ned. Dekanen er venlig indstillet på
et håndbogsbibliotek, men det er i udvalgsbehandling. – Kan det tænkes anderledes? Pkt.
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skal på igen til næste møde. – OBS: Siden mødet er afholdt har LB fremsendt et forslag fra
Biblioteket til Hovedbestyrelsens medlemmer.

9. Evt.
- LNK foreslog datoen for næste møde til at være 13. april kl. 9.00 – 10.00.

Referent Annette Grønbæk

Lars Bisgaard

3

