Referat fra JurForsk board meeting, Wednesday, March 1, 2018 at 12.00 at KU
Science
Til stede: Helle T. Anker, KU Science, Iryna Marchuk og Sebastien Nicolas Lorion, KU, Nana Harbo, AU, Sten
Schaumburg-Müller, SDU, Søren Sandfeld Jakobsen (deltog fra punkt 3), Sandie Nøhr Nielsen og Troels
Michael Lilja, CBS.
Afbud: Anne Mørk Pedersen, AAU, Heidi Sander Løjmand, SDU, Palle Bo Madsen, AU.

1.
2.
3.
4.
5.

Approval of agenda and of the minutes from December 6, 2017 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2018 (PBM)
Status on PhD courses 2018 (all)
JurForsk Conference
Next meetings (all)
a. Dates for 2018
6. AoB.

Ad 1. Dagsorden og referat blev godkendt.
Ad 2. Økonomien er fortsat god, og medlemmerne bedes minde kollegaerne om, at der kan søges om
midler til rejse og ophold for udenlandsk ansatte key note speakers, der taler på JurForsk-kurser.
Ad 3. AU: 2 obligatoriske kurser (start marts, et i juni (sammen med SDU), og et i november – skal
koordineres med JurForsk konferencen. Kursus i Digitalisering vil blive genudbudt – formentlig i oktober
2018. Der er et stort behov fra AU om ”International Law” og om ”Academic legal writing”.
KU har udbudt et kursus i ”International Law” ved en ekstern underviser, men nu ser det ud til, at KU i
højere grad udbyder kurser, som kan dækkes af interne medarbejdere. SSM orienterede om, at Martin
Mennecke fra SDU kunne indgå som en del af et kursus i ”International Law”. SSM opfordrede til, at
kurserne i højere grad bliver udbudt efter efterspørgsel, så de til enhver tid passer til den eksisterende
ph.d.-bestand. TML bemærkede, at det bl.a. er formålet med http://jurforsk.dk/projekter/, hvor alle ph.d.studerendes projekter ligger, således at potentielle kursusudbydere har mulighed for at skræddersy kurser
til den eksisterende ph.d.-bestand.
SDU: SDU og KU udbyder sammen et metodekursus med fokus på skatteret, og SDU er også med i det
kursus i digitalisering, som AU udbyder. I pipeline (2018/2019): Et kursus i arbejdsret, sammen med Nicole
Christensen fra KU. Formueretlige principper i forskningen og forskningen i formueretlige principper. 2019:
Competition in the public and private sector (udbudsret).
KU: Kursus om Menneskerettigheder (7. maj 2018) (omkostninger er dækket for deltagerne fra en række
lande – endnu ikke annonceret, der skal sendes et abstract for at deltage, deadline 7. april), Administrativ
praksis som retskilde i ph.d.-afhandlinger, Summer School ved iCourts, 24/9: Innovation and disruption in
legal research, 26-27/9: WELMA: Tax seminar, Academic Legal Writing er planlagt til april, men bestyrelsen

beder om en udsættelse, så flere kan deltage, hvis JurForsk skal betale. CBS: Kursus i selskabsret og metode
sent i efteråret.
Det blev foreslået, at der på JurForsks hjemmeside skulle laves en sektion for kommende kurser/kurser
under udvikling. TML sagde, at man selv på jurforsknordic kan annoncere med ”save the date”. Der blev i
den forbindelse spurgt om kodeord til jurforsknordic.org, som ikke alle medlemmer mente at have.
Troels sørger for at sende kodeord og login til jurforsknordic.org til alle medlemmer. Troels følger op på, at
der skal ryddes op på hjemmesiden, så gamle kurser slettes.
Nana laver en survey i forhold til efterspørgslen på kurser.
Ad 4. JurForsk-konferencen (se vedhæftede udkast, der er udtryk for de drøftelser, der fandt sted på
mødet).
Ad 5. Næste møde afholdes på Københavns Universitet, Søndre Campus. Troels laver en Doodle hurtigst
muligt med datoer i maj.
Ad 6. Intet at bemærke.

Troels Michael Lilja/referent

