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Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015. 
 
 

1. Tilstedeværende samt evt. afbud: 
a) Til stede: Lars Bisgaard, Per Grau Møller, Leif Søndergaard, Lars Boje Mortensen, 

Per Seesko, Louise Vinther Andersen (referent) 
b) Afbud: Mette Bruus, Louise Nyholm Kallestrup, Jacob Isager, Hans Frede Nielsen, 

Jakob Tue Christensen, Tore Nyberg 
 

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

 
3. Meddelelser 

-     SDU lægger hus til et møde om reformationen i Danmark den 19. maj. 
- Nyborg slot har fået tilladelse fra Kulturstyrelsen til at udvide slottet. I juni vil der 

blive udskrevet en konkurrence om arkitekturen af de nye bygninger på slottet. 
- I løbet af foråret vil der blive afholdt en konkurrence om arkitekturen af slottet og 

fristen for konkurrencen er i juni måned. 
- Kurt planlægger en HERA-ansøgning. 
- Kurt har spurgt om vi er interesseret i at få nogle Ph.d.-studerende fra Stockholm på 

besøg for at holde foredrag. Dette er der blevet sagt ja til og de vil komme i efteråret 
2015. De Ph.d.-studerende der kommer, er Kim Bergquist og Malte Skoog. De arbejder 
hhv. med aristokratisk ideologi i år 1300 og vold i de skandinaviske samfund 1430-
1540. 

- På SAXO dagen den 22. juni vil der blive afholdt 6-7 foredrag. Der mangler dog et 
program, som er ved at blive udfærdiget. 

- Post:  
a. University of Toronto Press, program for bogudgivelser forår/sommer 2015 er 

fremlagt på CMLs læsestue. 
b. Franciskansk seminar i Assisi i Italien fra 23. juni til 5. juli. 

 
 
 

4. Ny sekretærordning 
Louise Vinther Andersen er ny sekretær for Middelaldercenteret og skal varetage 
småopgaver samt referater til møder. 
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Kirsten Dige Larsen skal sørge for økonomien og Helle Kildebæk Raun sørger for 
opdatering af hjemmesiden. 
 

5. Testamentarisk gave fra Anne Riising – Forskning i prædikener 
Centeret fik i februar en gave fra Anne Riising, som var transskriptioner af danske 
prædikener opbevaret i Danmark og Oxford, Uppsala og Halle. 
Der er blevet lavet en ordning med biblioteket om, at det indgår i Middelaldercenterets 
bibliotek. 
Hun udgav elektronisk en prædikensamling på vores hjemmeside for en del år siden. 
 

6. Status for vort bibliotek 
Biblioteket er blevet pakket ned. Den 10. februar fik vi en meddelelse om at biblioteket 
skulle ryddes, da lokalet skulle bruge til noget andet, og er derfor flyttet midlertidigt til 
nordisk bibliotek. 
Lars Bisgaard har afholdt et møde med Bertil Dorch, den nye leder af biblioteket, med 
hvem der blev drøftet tre valgmuligheder: 
1. Vi kan få et selvstændigt rum (U107).  
2. Vi kan få et tættere samarbejde med CML og overlades det gamle Engelsk lokale.  
3. Vi kan oprette et nordisk fællesbibliotek som så er en del af Middelaldercenteret. 
 
Bertil har efterfølgende meldt tilbage, at mulighed nummer 1 er droppet, da lokalet er givet 
ud til undervisning i stedet så der må findes en anden løsning. 
 
Blandt de tilstedeværende medlemmer var der mest stemning for mulighed nummer 2, da 
det så ligger i miljøet. 
 

7. Hjemmesiden – tilfredshed? 
Helle Raun har givet udtryk for at hjemmesiden ikke er optimal som den ser ud lige nu, så 
hun vil rydde op og lave en ny struktur. 
 
De tilstedeværende medlemmer var enige om, at man gerne skulle kunne se tidligere års 
arrangementer på hjemmesiden. 
 
Per Grau Møller fortæller at han synes der mangler at man kan se vedtægterne. 
 
Der vil blive afholdt et møde med Helle mellem Per Grau Møller og Lars Bisgaard. 
 

8. Forslag til nyt medlem 
Der blev foreslået at spørge Laura Feldt og Jesper Majbom Madsen om de ønsker at være 
medlem. De tilstedeværende medlemmer var enige herom. 
 

9. Efterårets arbejdsseminar. Evt. forslag medtages til mødet 
- Bønnebøger 
- Slægtsforståelse 1400-1600 tallet 
- Oversættelser af litteratur 
Der blev foreslået en arbejdsgruppe af Louise Nyholm Kallestrup og Lars Bisgaard at 
arbejde videre med ide nr. 2. 
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10. Forårets program: 
18. marts: Forskerkredsmøde - De higer og søger i gamle bøger 
24. april: Ph.D. Masterclass Landscape Archaeology – Methodological Aspects 
5. maj: Sprogvidenskabshistorisk Træf - om Hugo Schuchardt, Graziadio Ascoli og Otto 
Jespersen  
18. maj: Dies Medievalis – heldagsarragement på Nyborg slot 
Juni: Under planlægning – besøg af stockholmske Ph.d.-studerende  

 
CML 
21.22. maj: Travelling Wisdom – The Transmission of Medieval Science in the North 
1000-1500 
22. juni: Saxodag. Odense Adelige Jomfrukloster 
 
Besøget af Ph.d.-studerende fra Stockholm er blevet flyttet til efteråret 2015, jf. ovenfor. 
Man skal gøre arrangementerne mere synlige i form at plakater og posters på tavler og 
gange. 
 

11. Publikationer 
Punktet udgår. 
 

12. Eventuelt 
Næste møde er onsdag den 20. maj kl. 9.00. 
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