
Minutes JurForsk board meeting, Tuesday, 10 May 2021, 12.00 AM (online) 
  

1. Approval of agenda and of the minutes from 3 February 2021 (TML) 
2. Welcome to new members of the board 
3. New Jurforsk contract  

a. Final approval 
4. JurForsk 2021 (all)  

a. Conference 2021 
b. Location 
c. Program 

5. Status on PhD courses 2021 (all)  
a. Planned courses 

6. Budget 2021 (PBM) 
7. Next meetings (all) 
8. AOB. 

 
Til stede: Palle (AU), Jesper (AU), Kasper (AAU), Troels (CBS), Henrik (KU), Lara (KU) Lisbet (RUC), 
Nina (SDU), Lotte (SDU). 
 
Afbud: Thomas (AAU), Helle (IFRO), Mark (CBS), 
 
 
Ad 1. Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Ad 2. De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen. 
 
Ad 3. JurForsk samarbejdsaftalen er underskrevet af alle institutioner. Bestyrelsen godkendte 
formelt kontrakten, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2021. 
 
Ad 4a-b. LC har fået en aftale i stand med Kristian Hegaard (RV) om at være vært for JurForsk-
konferencen 2021, og konferencen finder sted 22.-23. november 2021. Der mangler endelig 
bekræftelse på et par ting fra Kristians sekretariat, men det meste er faldet på plads. 
 
Ad 4c. Programmet blev gennemgået, og mulige oplægsholdere blev drøftet. Programmet sendes i 
seneste udkast til bestyrelsen, og de enkelte medlemmer har ansvaret for at følge op ift. de 
punkter, der fremgår af programudkastet. 
 
Ad 5. AU: Alt annonceret via JurForsk.dk. CBS: Alt annonceret via JurForsk.dk, SDU: Kursus i 
Folkeret 2022, RUC: Muligt kursus inden for religions-/kirkeret, KU: Academic Legal Writing. HPO 
opdaterede bestyrelsen på status for udviklingen af ph.d.-uddannelsen, jf. seneste referat. 
 
Ad 6. PBM gav en kort redegørelse for økonomien i JurForsk, som ser meget fornuftig ud. 
Konferencen i november bliver årets klart største udgift. Det blev gentaget, at kursusarrangører 
kan søge om rejse- og opholdsudgifter for udenlandske oplægsholdere. Der er blevet ansøgt om 
en del midler i 2020, men de fleste af kurserne i 2020 blev aflyst pga. COVID-19, så JurForsk har 
derfor ikke afholdt udgifter til punktet, trods bevilling herom. 



 
Ad 7. Næste møde indkaldes som et kombineret møde med mulighed for fysisk deltagelse i Aarhus 
eller ved online-møde via Teams. Mødet afholdes torsdag d. 2. september 2021 kl. 12-15 på AU. 
 
Ad 8. PBM og TML har i samarbejde med sekretariatet udarbejdet en oversigt over kurser udbudt 
gennem JurForsk fra 2007-2014 med henblik på at klarlægge behovet for evt. at genudbyde nogle 
af disse kurser. Ph.d.-repræsentanterne fra bestyrelsen rundsender listen til de aktuelt indskrevne 
ph.d.-studerende og forespørger om interesse for kurserne. På baggrund af det samlede input (og 
med vægt på ph.d.-studerende, der har længst tid tilbage af deres indskrivning), vil bestyrelsen 
vurdere behovet og hvis muligt udbyde de efterspurgte kurser igen. 
 
/Troels Michael Lilja 
(referent) 
 
 
 
 
 


