Referat af bestyrelsesmøde i Jurforsk, fredag den 7. oktober 2011, kl. 10.00 – 13.00

Sted:

Aarhus Universitet, Juridisk Institut, bygning 1340, lokale 246 (1. sal)

Til stede:

Palle Bo Madsen (AU), Henrik Palmer Olsen (KU) og Karsten Naundrup Olesen
(SDU – referent). Endvidere deltog Charlotte Ebbesen (AU) og Rune Gamborg (AU)
under behandlingen af dagsordenens pkt. 2.

Afbud:

Helle Tegner Anker (Life – KU), Emil Greve (AU – orlov), Ruth Nielsen (CBS), Ayo
Næsborg-Andersen (SDU), Lasse Baaner (Life/KU) og Sophia Tarrow (KU udlandsophold).

Fraværende uden afbud:
Thomas Rønfeldt (AAU)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Hjemmesiden. Ønskeseddel bedes medbragt – jf. tidligere drøftelser om engelsksproget
version, elektronisk nyhedsbrev m.v.
3. Orientering fra JurForsk’s leder.
4. Økonomi – regnskab og budget (Bilag 1).
5. Ny samarbejdsaftale (Bilag 2).
6. Temadag (på AAU?), jf. referat fra møde den 26/4 2011, pkt. 4.
7. Kursusudbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle
kurser se: http://www.jura.au.dk/forskning/jurforsk/phd-kurser/.
8. Det nordiske samarbejde.
9. Eventuelt.

Referat:
Jurforsk er et samarbejde mellem alle de danske institutioner, der udbyder juridiske
forskeruddannelser, og det har værdi at alle disse bliver hørt i, og leverer input til, samarbejdet. Det
er derfor hensigtsmæssigt, at alle institutioner er repræsenteret på bestyrelsesmøderne. Kan dette
lejlighedsvis ikke lade sig gøre, kan eventuelle kommentarer til den konkrete dagsorden sendes til
den daglige leder eller bestyrelsesformanden.
ad pkt. 1:
Dagsorden godkendt.
ad pkt. 2:
Hjemmesiden bør indeholde en funktion, der gør det muligt at advisere om nyheder. RG gjorde
opmærksom på, at hvis det gives mulighed for automatisk genereret nyhedsmail, vil det betyde, at

hver gang der foretages en ændring på hjemmesiden, vil det afføde en mail. Af den grund vælges en
manuelt styret nyhedsfunktion.
Med henblik på at oprette nyhedsfunktionen bedes alle bestyrelsesmedlemmer sikre, at Charlotte
Ebbesen (ce@sam.au.dk) modtager besked om mailadresser på samtlige ”deres” stipendiater, og
oplysning fra samme om de er interesserede i at modtage nyhedsmail eller ej. Endvidere bedes
bestyrelsesmedlemmerne opfordre stipendiaterne til løbende at meddele ændringer i oplysninger til
Charlotte Ebbesen.
Hjemmesiden laves i en dansk og i en engelsk version. Der sker en oversættelse af de eksisterende
sider, og fremtidige ændringer udarbejdes ligeledes på begge sprog. Der skal afsættes midler til
dette i den fremtidige drift.
PBM laver udkast til opdatering af den eksisterende hjemmeside, og sender denne i høring hos
bestyrelsen. Derefter sættes oversættelsen i værk.
Jurforsks hjemmeside skal kunne indgå i den (måske) kommende nordiske platform til udbud af
phd-kurser. RG oplyste, at forudsat at der ikke skal ske integration mellem de to hjemmesider, vil
der ikke opstå problemer.
Drøftet at etablere en funktion på hjemmesiden hvor stipendiaterne selv kan lægge elementer (fx
projektbeskrivelser). RG undersøger om det kan gennemføres med AU som host; alternativt kan det
etableres på en ekstern server.
Alle fraværende bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde ind til PBM eller KNO, hvis der
er øvrige idéer til den nye hjemmeside.
ad pkt. 3 og 4:
Af de fremlagte regnskabstal fremgår, at der er ca. 775.000 kr. tilbage til brug for aktiviteter i den
resterende periode, som udløber med udgangen af 2011.
ad pkt. 5:
Der blev fremlagt en ny version af samarbejdsaftalen, som indeholdt ændringer i henhold til
tidligere kommentarer. Denne blev godkendt. PBM gennemskriver og sender til bestyrelsens
medlemmer. I første omgang bedes navnet på de underskrivende sendes til PBM; når disse er påført
aftalen, bedes underskrift indhentet. Det vil være godt, at aftalen foreligger underskrevet inden årets
udgang.
ad pkt. 6:
Der er ikke kommet udspil fra AAU vedrørende temadagen. Som alternativ udarbejder KNO udkast
til program for en temadag som afholdes på SDU ultimo 2011. Udkastet sendes til bestyrelsen.

ad pkt. 7:
Ingen bemærkninger.
ad pkt. 8:
Fra Torbjörn Ingvarsson har KNO modtaget besked om, at den nordiske hjemmeside er ved at være
etableret i et omfang hvor der snart kan lægges oplysninger på den. I forbindelse med den nordiske
dekanmøde (uge 40) tilkendegav dekanen fra Juridisk Fakultet i Uppsala, at han straks ville følge op
på sagen. Besluttet at de danske institutioner ikke skal forsøge at tage opgaven til Danmark, men
lade Uppsala fortsætte.
ad pkt. 9:
Under dette punkt blev behandlet en ansøgning om midler til etablering af CSR Legal Research
Network. Ansøgning imødekommet.
Næste møde afholdes på KU i december 2011. Særskilt mødeindkaldelse udsendes af KNO.

12. oktober 2011,
Karsten Naundrup Olesen

