JurForsk board meeting, Monday 30 November 2015 at 12.00 at University of
Southern Denmark.
Til stede: Kaiyu Xiao, AU, John Klausen og Helene Maria Jensen, AAU, Iryna Marchuk, KU, Kim Østergaard og
Christian Frier, SDU og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: Helle Tegner Anker, KU/Life, Palle Bo Madsen, AU, Günes Ünüvar, KU, Sarah Maria Denta, CBS.
1.
2.
3.
4.
5.

Approval of agenda and of the minutes from September 15, 2015 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2015/2016 (TML)
Status on PhD courses 2015/2016 (all)
Update on the course in academic legal writing (IM)
The JurForsk conference 2016.
a. Final dates: November 9-10, 2016?
b. Time and needed food, drinks and electronic equipment
c. Topics – new topics?
d. Allocation of responsibilities
6. Next meetings for 2016?
a. Dates
b. Who will host the next meeting?
7. AoB.

Ad 1) Godkendt.
Ad 2) PBM har pr. mail meddelt, at der er ca. 243.000 kr. tilbage for 2015. Dette beløb overføres til
JurForsks budget for 2016. I 2016 har JurForsk foreløbig 2 store udgiftsposter. Kurset i Academic Legal
Writing (29. februar-2. marts 2016, se også punkt 4) og JurForsk-konferencen 2016 (se også punkt 5).
Økonomien tillader formentlig yderligere tiltag i 2016, og forslag til nye initiativer blev drøftet. Forslaget fra
sidste møde om et ph.d.-kursus i JurForsk-regi med tilbagemeldinger på ca. 25 siders skriftligt input, blev
gentaget. (Se referatet fra 15/9 2015). IM oplyste, at KU udbyder tilsvarende kurser på specifikke juridiske
områder. Det blev diskuteret, om JurForsk er det rette forum for denne type kurser, da det vil kræve en
markant arbejdsbyrde for JurForsk-bestyrelsen, og da bestyrelsen ikke dækker fagligt bredt nok til at kunne
give specifik faglig feedback på alle typer af projekter. Der blev ikke truffet endelig bestemmelse om
punktet, som kan tages op igen.
Ad 3) AU: Januar: transnational law, juni: International commercial law. SDU: Sociology course. CBS: At least
one course each year. AAU: EU-rettens påvirkning af national ret 4.-5. Maj. KU: Kursus om interview-teknik
(marts 2016). IM sender en oversigt over forventede kurser den 9. december, når der er afholdt møde
internt om afholdte kurser i 2015 og om planlagte kurser for 2016. KU forventer flere ph.d.-kurser i
fremtiden, da deres undervisereforslaget komme på tale i 2016 eller senere, såfremt det findes rigtigt at
gøre det i JurForsk-regi.
Ad 4) Legal Academic Writing afholdes 29., 1. og 2. marts 2016. IM sender programmet til JurForskbestyrelsen snarest, og det vil blive offentliggjort på JurForsk inden for ca. 1 uge. IM booker resten af
bestyrelsen ind som deltagere på kurset via Outlook-invitation, da bestyrelsens VIP skal bruges til at deltage
i/forestå workshops.

Ad 5 a.) Landstingssalen er booket til 9.-11. november 2016. Kurset afholdes den 9. og 10. november 2016.
HMJ har også booket Vandrehallen i tilknytning til Landstingssalen. Det er således muligt at køre dele af
programmet i 2 spor, men Vandrehallen er ikke egnet til store grupper, så sporet, der afholdes i
Vandrehallen, skal maksimalt have 10-12 deltagere.
Ad 5 b.) Tid: Programmet starter den 9. kl. 13.00, og første dag afsluttes med en rundvisning i Folketinget.
Der er behov for at inddele holdet i 2, da gruppen forventeligt er for stor til én rundvisning. HMJ sørger for
at booke en guide. Programmet den 10. starter kl. 10.00 og afsluttes kl. 16.00, hvorefter der er rundvisning
i Højesteret. PBM har arrangeret dette med Jens Peter Christensen.
Mad. Maden i løbet af dagene bestilles på Christiansborg. Det blev drøftet, om spisningen den 9. november
skulle være på Christiansborg eller på en restaurant på det hotel, de ph.d.-studerende opfordres til at bo
på. Der var klart stemning for det sidstnævnte, hvor der er bedre mulighed for at dyrke sociale relationer.
TML undersøger mulighederne for at lave en aftale med et hotel om arrangementet, således at de
studerende opfordres til at overnatte på samme hotel til en fornuftig pris. Som afslutning på konferencen
den 10. november 2016 blev det foreslået, at booke Tårnet på Christiansborg til JurForsk-bestyrelsen + key
note speakers. HMJ undersøger mulighederne herfor.
Elektronisk udstyr. HMJ sørger for, at der bestilles computer, projektor og presenter til Landstingssalen og
Vandrehallen.
Ad 5 c+d) Mulige nye emner blev drøftet.
•

•
•

Key note speakers af interesse for ph.d.-studerende og ph.d.-uddannelsen
o f.eks. en dekan fra et eksternt universitet.
o IM har flere bud på talere om internationalisering – relevant for alle ph.d.-studerende.
o Repræsentant for Udenrigsministeriet
o Repræsentant for McKenzie
o Advokat Carsten Fode (om advokatfirmaers gavn af ph.d.’er)
Et oplæg om at undgå plagiat, fodnoteanvendelse mv.
Erhvervs-ph.d.’er og privatister
o Etiske udfordringer

8.
På baggrund af de indkomne forslag, sammensætter TML et udkast til et program, hvorefter
arbejdsopgaverne med at få talere på de enkelte emner fordeles.

Vores vært i Folketinget, Michael Aastrup Jensen, der pt. er udenrigsordfører, har bedt om input til, hvad
hans velkomsttale skal omhandle. JurForsk-bestyrelsen havde på mødet følgende forslag:
•
•
•
•
•

Karrieremuligheder som ph.d.
Jura og internationale spørgsmål
Menneskerettighedskonventionen
EU-rettens indflydelse på national ret
Juristers rolle i politikudvikling

På næste møde fastlægges en prioriteret rækkefølge, som Michael Aastrup Jensen kan vælge fra.

Ad 6 a) Næste møde: 2/3 2016 på KU i forlængelse af Academic Legal Writing kl. 17.15-20.15. Der blev ikke
planlagt flere mødedatoer, da PBM ikke var til stede.
Ad 7) Michael Herborn er udtrådt af bestyrelsen. Pladsen overtages af Christian Frier, ligeledes fra ph.d.stipendiat fra SDU.
Ph.d.-studerende fra AU efterspørger specialkurser i privatret. John spørger Anders Ørgaard, om han vil
udbyde ”tendenser i formuerettten” igen i det kommende år (blev aflyst sidste gang).
IM stopper som ph.d.-skoleleder pr. 1. januar 2016. Der er ikke udpeget en efterfølger (kommer om 1-2
uger). JurForsk-bestyrelsen ser gerne, at IM fortsætter i bestyrelsen efter 31/12 2015, og TML skriver en
mail til dekanen på KU med henblik på en afklaring.

/Troels Michael Lilja, referent.

