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Referat af 2. bestyrelsesmøde 30.3.2012  

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat af 1. møde 2012 
2. Praktiske forhold vedr.  1. repræsentantskabsmøde 2012 
3. Årsberetning 2011 
4. Repræsentantskabet 2013-2016 
5. Notat om dansk sprogpolitik 
6. Meddelelser  
7. Eventuelt  

Deltagere: Dorthe Duncker, , Stefan Hermann, Pia Jarvad, Torben Schrøder, Birgit Meister, Bente 
Holmberg, Sabine Kirchmeier-Andersen (ref.) 
Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen 

1. Godkendelse af referat fra 1. møde 2012 
Sagsfremlæggelse:  
Bilag 1: Referat af 1. møde 2012 
Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes. 
Beslutning: Referatet blev godkendt. 

2. Praktiske forhold vedr.  1. repræsentantskabsmøde 2012 
Sagsfremlæggelse:  
Formanden og instituttet foreslår at diskussionen om lancering af Retskrivningsordbogen udgår, og at 
repræsentantskabet i stedet drøfter det aktuelle notat om dansk sprogpolitik. Se punkt 5. Programmet er 
derfor ændret tilsvarende. Den første del af mødet foregår med biografopstilling i det sædvanlige 
mødelokale, den sidste del af mødet (gruppedrøftelser efter frokost) er forlagt til kantinen hvor der er 
bedre plads. 
Bilag 2: Program (er fremsendt) 
Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte forløbet af repræsentantskabsmødet. 
Beslutning: Forløbet blev gennemgået. 

3. Årsberetning 2011 samt årsrapport 2011 
Sagsfremlæggelse: 
Årsberetningen skal godkendes af repræsentantskabet.  
Årsrapporten indeholder afrapporteringen på rammeaftalen og skal godkendes af ministeriet.  
Bilag 3a:: Årsberetning 
Bilag 3b: Årsrapport 
Indstilling: Bestyrelsen bedes tage stilling til om den kan anbefale beretningen til godkendelse. 
Bestyrelsen bedes tage årsrapporten til efterretning. 
Beslutning: Årsberetningen blev godkendt. Repræsentantskabet får frist til 1. maj til at melde tilbage. 
 

4. Repræsentantskabet 2013-2016 
Sagsfremlæggelse:  
Ministeriet har meddelt at man ønsker repræsentantskabet på plads pr. 1.1.2013. Det første 
repræsentantskabsmøde skal i givet fald holdes ultimo januar 2013. Der skal tages stilling til udpegning  
af personlige medlemmer inden repræsentantskabsmødet. Det kunne evt. ske via e-mail i starten af 
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januar.  
 
Bilag 3: Årsberetning (er fremsendt) 
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter køreplanen og udmeldingerne til repræsentantskabet 
Beslutning: Køreplanen blev godkendt. 

5. Notat om dansk sprogpolitik 
Sagsfremlæggelse:  
Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut er gået i gang med at revidere sit notat om dansk 
sprogpolitik fra 2007. Det opdaterede notat ønskes drøftet med repræsentantskabet således at det 
hurtigst muligt kan offentliggøres med repræsentantskabets tilslutning som Sprognævnets 
sprogpolitiske notat 2012. Repræsentantskabets tilslutning indebærer ikke at de repræsenterede 
institutioner ikke kan have deres egne synspunkter og komme med selvstændige udmeldinger . 
Bilag 4: Sprogpolitisk notat (er fremsendt) 
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen drøfter notatet og dets præsentation for repræsentantskabet. 
Beslutning: Notatet blev godkendt med følgende bemærkninger: Der skal være fokus på dansk, men 
også på anerkendelse af andre sprog. Stednavneloven bør nævnes under lovgennemgangen. 

6. Meddelelser 
Meddelelser til 2. bestyrelsesmøde, fra medio januar 2012 til primo marts 2012. 

Mediedeltagelse 
1. Anita Ågerup Jervelund blev 12.1.2012 interviewet til kpn.dk om typiske fejl i dansk. 
2. Sabine Kirchmeier-Andersen blev 17.1.2012 interviewet til Dagbladet om Sprognævnets 

ordliste. 
3. Line Pedersen blev 18.1.12 interviewet til Politiken om Wordfeuds indflydelse på sproglig 

opmærksomhed. 
4. Line Pedersen blev 18.1.12 interviewet til TV-avisen om emails. 
5. Line Pedersen blev  20.1.12 interviewet til Go’ Morgen Danmark om Wordfeud. 
6. Ida Elisabeth Mørch blev 20.1.2012 interviewet til Fyens Stiftstidende om ordet kat/khat. 
7. Ida Elisabeth Mørch blev 20.1.2012 interviewet om ordet kat/khat til Fyens Stifttidende. 
8. Jørgen Nørby Jensen fik 28.1.2012 bragt sprogklummen ”Undervisitet, manuskrift og 

svampignon” (om folkeetymologier)  i Jyllands-Posten. 
9. Marianne Rathje var 31.1.2012 gæst hos Knud Romer i programmet RomerRiget på 

Radio24syv. Emnet var bandeord. 
10. Jørgen Nørby Jensen blev 31.1.2012 interviewet til Lokal-Bladet Budstikken Kolding om 

udtrykket ”by night”. 
11. Sabine Kirchmeier-Andersen er 9.2.2012 blevet interviewet til P4 formiddag om mormor-

udtryk. 
12. Anne Kjærgaard er 9.2.2012 blevet interviewet til P3 om ordet "jante" og om "vasker" og 

”sule". 
13. Line Brink Worsøe er 10.2.2011 blevet interviewet til Berlingske Tidende om den økonomiske 

krise og krigs- og katastrofemetaforer. 
14. Ole Ravnholt er 16.2.2012 blevet interviewet til Ekstrabladet om betydningskiftet ved udtrykket 

live show der i tresserne var betegnelsen for shows der fandt sted i visse buler i Istedgade og 
omegn, men nu åbenbart er et pænt aftenprogram på landsdækkende tv. 

15. Marianne Rathje blev 22.2.2012 interviewet til Jyllands-Posten om forråelsen af sproget. 
16. Marianne Rathje blev 22.2.2012 interviewet til tv2.dk om forråelsen af sproget. 
17. Sabine Kirchmeier-Andersen er 22.2.2012 blevet interviewet til Berlingske om den grønlandske 

sproglov, bl.a. spørgsmålet om bøder. 
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18. Marianne Rathje blev den 23.2.2012 interviewet til B.T. om forråelsen af sproget. 
19. Marianne Rathje blev 24.2.2012 interviewet til Jyllands-Posten om afskaffelsen af 

”mademoiselle” i Frankrig. 
20. Marianne Rathje blev 29.2.2012 interviewet til P4 Formiddag om forråelsen af sproget. 
21. Marianne Rathje blev 1.3.2012 interviewet til Tv2-Nyhederne om forråelsen af sproget. 
22. Marianne Rathje deltog 2.3.2012 i programmet ”Iben og Mødregruppen” på Radio24syv 

forråelsen i sproget. 
23. Marianne Rathje blev 2.3.2012 interviewet til Pressen på P3 om forråelsen i sproget. 

 
Andre meddelelser 

1. Marianne Rathje var 17. og 18.1.2012 censor på Sprogpsykologi, KU, i faget Formidlingsteori 
og -praksis. 

2. Marianne Rathje deltog 25.1.12 i konferencen Dynamics of Language Conventionalization på 
KU arrangeret af forskergruppen Language in Time and Context 

3. Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 18. og 19. 1.2012 i et møde med EU-kommissionens 
generaldirektør for tolkning, Marco Benedetti, om tolkning til og fra dansk i forbindelse med et 
arbejdsmøde med EFNIL’s European Language Monitor. 

4. Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 23.1.2012 i et møde om den nationale strategi for 
fremmedsprog arrangeret af Forbundet for Kommunikation og Sprog. 

5. Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 20.2. 2012 i EFNIL’s bestyrelsesmøde i Budapest. 
6. Sabine Kirchmeier-Andersen holdt 3.2.2012 foredrag på en konference arrangeret af Ljubljanas 

Universitet med titlen “Orthographic standards and the new media – if you can't beat them, 
join them”. 

7. Sabine Kirchmeier-Andersen deltog 7. og 8. 3. 2012 i et møde i Stockholm med ASTIN den 
nordiske arbejdsgruppe for sprogteknologi. 

8. Marianne Rathje blev 31.1.2012 interviewet af elever fra Trørød Skole om unges sprog. 
9. Marianne Rathje har været censor på to specialer på Sprogpsykologi, KU. 
10. Sprognævnet havde 27.1.2012 besøg af Torun Rudin som evaluerer Nordisk Sprogkoordination 

for Nordisk Ministerråd. 
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7. Eventuelt 
Næste møde finder sted 29.5. kl. 14-16 (HCAB mødelokale 1) 
Foreløbig dagsorden 
 

• Retskrivningsordbogen 2012, lancering og økonomi 
• Opfølgning på nævnets notat om sprogpolitik 
• Udpegning af repræsentantskab og bestyrelse for perioden 2013-16 
• Budgetopfølgning 
• Afslutning af sprogkampagnen 

 


