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Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Birgit Meister, Sabine Kirchmeier-Andersen. 
 
Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen, Pia Jarvad, Stefan Hermann, Torben Veith Schroeder 
 
Referat 
Formanden konstaterede at bestyrelsen var rettidigt indkaldt, men at den ikke var beslutningsdygtig. 
 
1. Referat af 2. møde 
Pia Jarvad ønskede at få tilføjet at hun tidligst efter sommerferien kan levere det lovede input til 
forretningsorden. Sabine Kirchmeier-Andersen orienterede om at referaterne er lagt på nævnets 
hjemmeside.  
 
2. Årsberetning 2009 
Beretningen kunne ikke godkendes da bestyrelsen ikke var fuldtallig. Enkelte rettelser af teksten blev 
indarbejdet. Den endelige beretning godkendes pr. mail. Birgit Meister spurgte til de ord som bliver 
taget ud af Retskrivningsordbogen. Bestyrelsen foreslog at de bliver lagt på nettet i listeform.  
 
3. Årsrapport 2009 
Rapporten var uddelt til orientering. Der var ikke tid til en længere gennemgang. Hvis der er spørgsmål 
til teksten eller tabellerne, bedes man henvende sig til Sabine Kirchmeier-Andersen. Rapporten 
godkendes af departementschefen i Kulturministeriet og sendes videre til Finansministeriet. 
 
4. Program for repræsentantskabsmødet. 
Der var generel tilfredshed med programmet og med at der var mere tid til diskussion end oprindelig 
planlagt. Dorthe Duncker gennemgik procedurer for godkendelse af beretningen, diskussion om fagråd 
og information om processen omkring retskrivningsændringerne på mødet. Birgit Meister foreslog at 
der blev uddelt navneskilte næste gang så medlemmerne har lettere ved at lære hinanden at kende. 
 
5. Eventuelt 
Bestyrelsen gennemgik det seneste budgetudkast. Der skal indarbejdes 300.000 og ikke det aktuelle 
beløb fra ordskanningen. Alle ændringer skal også indarbejdes i budgettet fra 1.1.2010. Bente Holmberg 
foreslog at mødedatoerne fremover angives i mødeindkaldelsen.   
 
6. Meddelelser 
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Meddelelser til 3. bestyrelsesmøde 2010 
 
Medieinformation 

1. JNJ blev 4.2.2010 interviewet til DR, P3, Køter, om ordet ”kødklister”. 
2. DD fik 21.1.2010 bragt en artikel på sprogmuseet.dk om dansk skriftsprog på nettet. 
3. PJ blev 21.1.2010 interviewet til Kristeligt Dagblad om Moderne importord i Norden.  
4. PJ blev 24.1.2010 interviewet til Politiken om Moderne importord i Norden.  
5. JS blev 7.2.2010 interviewet til DR’s P5000 om alternative ord for ”brystvorter”. 
6. JNJ bidrager i foråret 2010 til DR’s Sprogminuttet på P 1. 
7. SKA var 19.1. 2010 censor på Syddansk Universitet Kolding på Cand.it. i Webkommunikation, 

Projekt Det Åbne Web. 
8. SKA var 19.2.2010 censor og opponent på Matthias Madsens speciale ”The limits of Machine 

Translation” på Københavns Universitets uddannelse It og kognition. 
9. SKA holdt 10.2.2010 foredrag i Kulturformidling Hotspot på Københavns Universitet om 

Dansk Sprognævn som kulturinstitution. 
10. SKA holdt 16.2.2010 foredrag i Folkeuniversitetet i Århus/Emdrup om det danske sprog. 
11. SKA holdt 18.2.2010 foredrag for Gentofte-Vangede Rotaryklub om sprogets udvikling. 
12. SKA og BA deltog 22.2.2010 i det norske sprognævns årlige sprogmøde om måling af sprogets 

status og fortalte om det danske sprogbarometer. 
13. SKA deltog 25.2.2010 i Dansklærerforeningens jubilæumskonference ”Dansk på tværs”. 
14. SKA fik 25.2.2010 bragt et indlæg i Dansklærerforeningens jubilæumsskrift om det danske 

sprogs fremtid. 
 
Andre meddelelser 

1. MR blev 9.3.2010 interviewet af elever fra Trekroner Skole i Roskilde om bandeord. 
2. Nævnet ansatte 1.2.2010 Nis Vråsø som studentermedhjælp med tilknytning til 

sprogkampagnen. 
 
 


