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Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 13. april 2016. 
   
 
 

 
1. Tilstedeværende samt evt. afbud: 

a) Tilstede: Louise Nyholm Kallestrup (LNK), Lars Bisgaard (LB), Jacob Isager (JI), 
Hans Frede Nielsen (HFN), Per Grau Møller (PGM), Thomas Heebøll-Holm 
(THH), Tine Kondrup (TK) Tore Nyberg (TN), Annette Grønbæk (referent) 

b) Afbud: Jakob Tue Christensen (JTC), Mette Bruus (MB), Jesper Hansen (JH),  
Laura Feldt (LF), Kaare Lund Rasmussen (KLR) 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 2. februar 2016 blev godkendt med en enkelt rettelse: 
 
Pkt. 3 – Meddelelser: Det er Jesper Hansen, der varetager funktionen i Tværfaglige 
Vikinge-symposier og ikke Jens Toftgaard, som anført i referatet.   

 
3. Meddelelser fra formand og bestyrelse 
- LNK takkede for hjælp fra Lars Bisgaard ved udsendelse af referatet fra 2. februar. 
- LNK meddelte, at Jesper Majbom Madsen ønsker at udtræde af hovedbestyrelsen pga. 
travlhed med studienævn og studieledelse. 
- LNK kunne meddele, at i Center for Middelalderstudier er Annette Grønbæk sekretær og 
hjemmesiden varetages af Helle Hildebrand. Nyt møde vedr. denne er planlagt til den 19. 
april. 
- LNK orienterede om, at alle centre er blevet bedt om en statusrapport over afholdte og 
planlagte arrangementer, deres vision og mission. I den udarbejdede rapport har LNK kun 
medtaget dem, som centret er medarrangør af. 
- LNK informerede om programmet for DK-Historiker møde i august var på vej. 
Programmet indeholder rigtigt meget om det 20. århundrede men kun lidt om 
Middelalderen. 
- LNK meddelte, at hun 14. april skulle til Lund i Sverige som kommentator ved 
konferencen ”Reformationen som historiskt problem i svensk och dansk forskning”. Her 
deltog også LB som oplægsholder og TK (uden paper). 
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- HFN medbragte en boggave fra Victor M. Aguiroe til centret med titlen ”Oxford 
Archaeological Guides - Spain”. 
 
- LB kunne meddele, at der havde været stor opbakning i tilbagemeldingerne på den 
udsendte mail om Bibliotekssituationen. Der blev fremført enkelte ting, der skulle tages  
vare på. Lars Boje Mortensen og LB havde sammen haft møde med bibliotekschef,  Bertil 
Dorch (BD) vedr. lokale og indretning. Ideer bliver videresendt til dekanen. Der skal være 
udvalgsmøde i april omkring fælles bibliotekers fremtid og hermed også løsning på lokaler. 
BD vil gerne lave en aftalekontrakt for 10 år, hvorefter situationen tages op på ny. Dette 
sættes i værk efter 1. maj. 
 
- THH har holdt møde med Torben K. Nielsen 31. marts om Korstogskongressen (SSCLE) 
og der er en køreplan. Deltagertallet vil nok ligge på 150 – 170 på konferencen, der foregår i 
dagene 27. juni – 1. juli. 
 
- LB Karen Fog Rasmussen er nu tilbage på arbejde på udvalgte dage. 

 
4. Økonomi 
- LNK fremførte, at økonomien ser fornuftig ud. Der er penge til afholdelse af 
arrangementer, og der kan evt. også findes penge til sponsorering af udgifter til togbilletter.  
I forbindelse med forskningsarrangementer kan der være muligheder for at Nils Arne 
Sørensen økonomisk kan bidrage via ph.d.-skolen. 
 
5. Publikationer 
- LNK orienterede om status på Symposium 2010, som nu venter på 1. korrektur. 
 
- LB kunne informere om, at der havde været møde vedr. Symposium 2014. 
 
- HFN rundsendte tidsskriftet: 
”Volume 69 Number 1 2016 - Special Issue 
Grammarians, Skalds and Rune Carvers 1 
John Benjamins Publishing Company” 

 
6. Afholdte arrangementer 
- TK orienterede kort om det afholdte Forskerkredsmøde 16. marts, som var arrangeret i 
samarbejde med forskergruppen ”Autoritet, materialitet og medier”. Programmets to oplæg 
passede godt sammen og det var positivt, at mødet tiltrak deltagere fra andre dele af 
instituttet. 
 
- HFN orienterede kort om mini-symposiet ”The Goths Revisited” afholdt 8. marts 2016.  
Deltagertallet havde været 44 personer, hvoraf der havde været en hel del middelalderfolk. 
Mini-symposiet havde budt på flere banebrydende indlæg. Fra symposiet vil der publiceres 7 
artikler (ca. 120 sider) i 2018. 
 
7. Kommende arrangementer 
- THH orienterede kort om den danske middelalderdag”Dies Medievalis” 30. maj på 
Nyborg Slot. Programmet for dagen rundsendes sammen med dette referat. 

 
- LB kunne meddele, at dekanen nu havde stillet garanti og dermed en finansiering på 
35.000 kr. til Novembersymposium 7.-8. nov 2016. Der kommer ikke midler til konferencen 
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fra FKK. Derimod bidrager forskningsgruppen ”Autoritet, materialitet og medier” med 
5.000 kr. og Knudsens Fond bidrager med kr. 10-15.000 kr. Man når derved 55.000 kr. som 
oprindeligt søgt ved FKK. Fremadrettet bliver det mere aktuelt at tænke i deltagergebyr nu, 
hvor FKK ikke længere giver tilskud.  
 
- LNK opfordrede til at tænke over idéer til afholdelse af et arrangement og gerne to i 
efteråret. Flere idéer blev drøftet heriblandt 2017 symposium/arbejdsseminar ”Adelen og 
reformationen”. LNK+LB+TK vil sætte sig sammen. 

 
8. Evt. 
- LNK foreslår næste møde til at ligge i september – indkaldelse følger. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Referent Annette Grønbæk        Formand, Louise Nyholm Kallestrup 


