
Minutes from the JurForsk board meeting, Wednesday, 10 August 2022, 12.00 at 
University of Aarhus 
 
  

1. Welcome to new board members 
2. Approval of agenda and of the minutes from 11 May (TML) 
3. Follow up 

a. PhD Education 4+4 and 3+5 
b. Societal impact 

4. JurForsk’s economy 
a. Status (PBM) 

5. Status on PhD courses 2022/23 (all)             
a. Planned courses (all) 

6. JurForsk Conference 2023 (all)  
a. Programme (all) 
b. Location/host? (all) 
c. Speakers 

7. Next meetings (all) 
8. AOB. 

a. Overblik over deltagerne I bestyrelsen 
 
Til stede: Palle Bo Madsen og Thomas Bangsgaard Lyngs, AU, Lara Ann Waters og Henrik Palmer Olsen, KU, 
Nina Dietz Legind, SDU, og Troels Michael Lilja, CBS. 
 
Afbud: Lotte Helms, SDU, Amalie Toft Bentsen, CBS, Kasper Bjerre Hendrup Andersen og Marie Jull 
Sørensen, AAU, Lisbet Christoffersen, RUC og Helle Tegner Anker, KU IFRO. 
 
Ad 1) 
Thomas Bangsgaard Lyngs, AU, blev budt velkommen, og der blev afholdt en kort præsentationsrunde. 
Thomas overtager pladsen i bestyrelsen fra Jesper.  
 
Ad 2) Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Ad 3a) Der var i bestyrelsen en erfaringsudveksling om de særlige ph.d.-ordninger 4+4 og 3+5. Det er kun 
KU, der har 3+5-ordningen, mens de øvrige har 5+3 og 4+4.  
 
Ad 3b) Punktet blev gennemgået under punkt 6. 
 
Ad 4) Status er uændret. 
 
Ad 5) HPO orienterede om, at han er i gang med at planlægge kurset/konferencen Concepts of Justice in 
Legal Research – nyt kursus om retfærdighed og legalitet. HPO vil formentlig søge midler til udenlandske 
oplægsholdere. KU og SDU udbyder sammen et længerevarende kursus i Teori og Metode, med fælles 
intro-kursus og spor i løbet af nogle måneder med en overordnet systematik, hvorefter der samles fælles 
op på kurset. AAU: Formueretligt kursus vil blive udbudt snart. 
 
Ad 6a-c) Punkterne blev gennemgået under ét. Det blev aftalt, at næste JurForsk-konference efter planen 
skal afvikles i enten uge 16 eller uge 19 i 2023. Hensynet bag den tidligere placering af kurset, er, at der er 
et stort antal nye ph.d.-studerende, der er blevet ansat siden den sidste konference i efteråret 2021, og der 



er en række nye opslag ude. For at der ikke skal gå for lang tid mellem indskrivning og mødet med JurForsk, 
fremrykkes konferencen 2023.  
Det blev aftalt, at lokationen igen skal være Christiansborg, hvis det er muligt at finde en vært. Det blev 
aftalt, at LAW tager fat i potentielle værter og forhører sig om mulighederne hurtigst muligt. Programmet 
blev drøftet, og det blev aftalt, at TML udarbejder et udkast til program, som udsendes sammen med 
referatet. 
 
Ad 7) Næste møde bliver 31/10 kl. 10-13 (online). 
 
Ad 8) JurForsk-hjemmesiden opdateres med nye medlemmer i nærmeste fremtid. 
 
/Troels Michael Lilja 
(referent) 
 
 
 


