Referat JurForsk board meeting, Wednesday, May 2, 2018 at 12.00 at KU
Til stede: Helle T. Anker, KU Science, Iryna Marchuk og Sebastien Nicolas Lorion, KU, Nana Harbo og Palle
Bo Madsen, AU, Sten Schaumburg-Müller, SDU, Søren Sandfeld Jakobsen, AAU, Sandie Nøhr Nielsen og
Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud: Anne Mørk Pedersen, AAU og Heidi Sander Løjmand, SDU.

1.
2.
3.
4.

Approval of agenda and of the minutes from March 1, 2018 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2018 (PBM)
Status on PhD courses 2018 (all)
JurForsk Conference
a. Speaker situation
b. Possible number of participants
c. Location
d. Hotel reservation
e. Etc.
5. Next meetings (all)
a. Dates for 2018
6. AoB.

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Der er kommet 2 ansøgninger om tilskud til rejser for key note speakers.
Økonomien er god.
Ad 3. AAU: Kursus i formueret til august. Anmeldes, når kurset har opnået tilsagn om
finansiering, et kursus sammen med CBS om EU Law kursus er i pipeline (forventeligt
i 2019 – 2 dages-kursus). SDU: Skatteretskursus vil blive udsat (til 2019), kursus i
international ret er i pipeline, AU: 3 kurser: 1 i juni (obligatorisk metodekursus – 4
dage i samarbejde med SDU), I oktober: Kursus i digitalisering. Tredje obligatoriske
kursus ligger 28. november 2018. Alle kurser er annonceret på JurForsk. CBS: Ingen
nye kurser, KU: Kursus i Human Rights.
Ad 4. JurForsk-konferencen
a. Speaker situation

Der mangler fortsat bekræftelse fra en del oplægsholdere. De ansvarlige melder
hurtigst muligt tilbage til TML. Hvis det ikke lykkes at få førsteprioriteten på
plads, opfordres de ansvarlige til at finde en egnet substitut og melde det ind.
PBM sørger for at annoncere konferencen på vores hjemmeside som ”save the
date” indtil det endelige program meget snart foreligger.
b. Possible number of participants
AU: ca. 20, SDU: 7-8, KU: 25-30, CBS: 4. Totalt estimat ca. 55-60.
c. Location
Konferencen holdes på Christiansborg i Fællessalen.
d. Hotel reservation
Det blev drøftet, om der skal reserveres et hotel med forhåndsbooking lige
som sidst. Både af hensyn til at sikre overnatningsmuligheder og for at skabe
en yderligere mulighed for socialt samvær, blev det vedtaget, at TML tager
kontakt til Hotel Mercur med henblik på en aftale om forhåndsreservering og
om konferencemiddag.
e. Etc.
Programmet ændres, så dag 2 starter ½ time tidligere, således at der bliver
plads til både et punkt om publicering i danske og internationale tidsskrifter,
uden at det skal køre i tracks. Det blev drøftet, om punktet PhD courses var
for langt, og det blev vedtaget, at HTA og SNN kommer med input til, hvordan
punktet skal se ud, således at der (muligvis) indlægges en poster session i den
tid, der nu er afsat til PhD courses.
Ad 5. Næste møde holdes den 30. oktober 2018 på SDU. TML indkalder via Outlook.
Ad 6. (behandlet efter punkt 3) NH har gennemført en spørgeskemaundersøgelse på
AU vedrørende udbuddet af ph.d.-kurser og ønskerne hertil. (der er lavet en samlet
oversigt over de efterspurgte kurser). NH sender spørgsmålene i
spørgeskemaundersøgelsen til resten af bestyrelsen, så ph.d.-repræsentanterne fra
de andre deltagende institutioner kan gennemføre tilsvarende undersøgelser.
Resultaterne samles, når de foreligger, så vi kan danne os et indtryk af, hvilke kurser
der samlet set er mest behov for at få udviklet/genudbudt.

/Troels Michael Lilja
(referent)

