
Center for Middelalderstudier maj 2015. 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 20. maj 2015. 
 
 

1. Velkomst til nye medlemmer 
Laura Feldt fra religionsstudier og Jesper Meibom Madsen fra Historie er nye medlemmer 
af hovedbestyrelsen. JMM kunne desværre ikke komme til mødet. 
 

2. Tilstedeværende samt evt. afbud: 
a) Til stede: Lars Bisgaard, Leif Søndergaard, Per Seesko, Louise Nyholm Kallestrup, 

Laura Feldt, Hans Frede Nielsen, Jacob Isager, Jonas Johnsen Helgason 
Christensen, Louise Vinther Andersen (referent) 

b) Afbud: Mette Bruus, Per Grau Møller, Lars Boje Mortensen 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 18. marts 2015 blev godkendt.  

 
4. Meddelelser 

- Reformationshistorisk netværks afslutningsseminar blev annonceret til at være den 19. 
maj men er den 20. maj kl. 13.15 i stedet for. Alle er velkomne. 
 
- Centrets bibliotek er stadig pakket ned, og dekan som biblioteksleder Bertil Dorch er 
rykket for svar for om dets skæbne. Begge er opmærksomme på, at der findes miljøer, som 
gerne vil have let tilgang til bøger, og man arbejder ofr en fælles løsning for centret og 
CML. 
 
- Per Grau Møller har gjort opmærksom på at Middelaldercenterets adresse står forkert på 
hjemmesiden, og at dette bør rettes. 
 
- Status for den testamentariske gave fra Anne Riising er, at der ikke er blevet gjort noget 
med den, da der har været meget sygdom på biblioteket. 
 
- Mette Bruus deltog i Vikingesymposiet, afholdt den 8. maj 2015 i København. Temaet 
var vikinger og Baltikum. 
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- Tore Nyberg modtager en ærespris som jubeldoktor fredag den 29. maj 2015 i Lund i 
Sverige. En jubeldoktor er én, der har været dr.phil. i 50 år. 
 
- Leif Søndergaard skal holde et dobbeltforedrag på Folkeuniversitetet i Kolding den 16. 
september om Grever, troubadourer og katharer i Occitanien (Sydfrankrig) i 1100-1200 
tallet. 

 
- Louise Nyholm Kallestrup har bidraget til Nattens gerninger Antologien udkommer 21. 
maj med reception den 20. maj 2015. 

 
 

5. Annoncering og evaluering af arrangementer 
Der har på grund af den nye struktur været et sammenfald af arrangementer eller for sen 
annoncering. Fremover gælder følgende: 
Ved plakater skal der ske henvendelse til Louise Vinther Andersen, lva@sdu.dk og ved 
annoncering på hjemmesiden skal der ske henvendelse til Helle Kildebæk Raun, 
hkraun@sdu.dk. Opslag skal være klar en måned før arrangementet, og det skal 
annonceres bedre på Facebook, end det sker nu. 
 
- Det boghistoriske arrangement gik godt, dog uden det store fremmøde. 
 
- Per Grau Møller ledte Masterclass arrangementet for Ph.d.-studerende, der arbejder med 
arkæologi. Der dukkede ca. 10 personer op til arrangementet, såvel forskere som 
studerende. 
 
- Hans Frede Nielsen var tilfreds med Sprogarrangementet. Der var lidt færre deltagere end 
vanligt, men der var sammenfald med vikingesymposiet, hvilket kan forklare det. 
 
- Per Seesko, som stod i spidsen for Dies Medievalis, oplyste, der var et mindre fremmøde 
i forhold til tidligere (ca. 30 personer). Man savnede flere til stede fra de øvrige 
universiteter. Det var gode foredrag. Det var godt med en stående buffet til frokost, så man 
fik snakket med mange mennesker. 
 
Det blev diskuteret, hvor arrangementet skulle afholdes næste år, hvis Nyborg Slot er 
lukket for arrangementer, da de skal bygge om. Der var enighed om, at Det Jomfru Adelige 
Kloster ville være en oplagt alternativ. 
 
 
 

6. November konferencer 
- Louise Nyholm Kallestrup og Lars Bisgaard har haft et kort møde om arbejdsseminaret 
2015. Det bliver et dagsseminar uden overnatning den 10. november 2015. Temaet bliver i 
år: Memoria og Slægt. 
Lars Bisgaard har talt med Lars Boje Mortensen om, at der eventuelt skal hentes en 
international person ind til seminaret. Det var enighed om, at seminaret skulle ske i 
samarbejde med forskningsprogrammet materialitet, medier og autoritet på Historie. 

  
 

- Konferencen i 2016 finder sted 7.-8. november og har temaet 800 året for 
dominikanerordenens oprettelse. Johnny G. G. Jakobsen og Lars Bisgaard er ansvarlig.  
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De søger fonde til efteråret. 
 
 

7. Efterårets program 
Der var enighed om at placere datoer, så de ikke kolliderer med forskningsprogrammet 
under Laura Feldt.  
 
Ideer: 
 
- Et forskerkredsmøde til at markere, at sidste bind af Skolehistorien kommer hen over 
sommerferien. Charlotte Appel og Morten Fink kunne inviteres. Evt. ultimo september, 
primo oktober. De ansvarlige er Leif Søndergaard og Louise Kallestrup. 
 
- Svenske ph.d.-stipendiater Kim Bergquist og Malte Skoog er lovet et besøg. Det kan evt. 
skubbes ind i andre arrangementer, f.eks. til Laura Feldts seminar i september. 
 
- Julekorstog i december. Ideer indhentes fra Janus. 
 
 

8. Publikationer 
- Louise Nyholm Kallestrups deadline for publikation fra 2010 er rykket, da hun mangler 
et enkelt bidrag, som er sendt til sproglig revision. 
 
- Forfatterne til en publikation fra 2014 har bedt om forlængelse af deadline, som 
oprindelig var den 1. juni 2015. 
 
 
 

9. Eventuelt 
Det blev besluttet at møderne i hovedbestyrelsen skal gå fra 3 til 2 møder i efteråret for at 
intensivere møderne og spare tid for bestyrelsens travle medlemmer. 
 
Møderne vil ligge den 8. september 2015 kl. 9.00 og den 3. november 2015 kl. 9.00.  
De kan blive af et kvarters længere varighed.  
 
 
 

Referent Louise V. Andersen 


