Repræsentantskabsmøde
Referat af 1. repræsentantskabsmøde 2020, 17.4.
Pga. restriktioner som følge af corona blev mødet afviklet med en reduceret dagsorden og via Skype for
Business. Et punkt om en ny strategi for Dansk Sprognævn blev afviklet via skriftlig høring.
Til stede:
Ulla Weinreich, Anne Holmen, Lars Busch Nielsen, Bodil Christensen, Hanne Erdman Thomsen, Dorthe
Duncker, Sanne Petersen, Lars Bennike, Bettina Perregaard, Erling Nielsen, Inger Schoonderbeek Hansen, Jette
Ammentorp, Lars Heltoft, Louise Ardenfelt Ravnild, Mads Poulsen, Morten Grønbæk, Rikke Steenholt Olsen,
Tonny Skovgaard Jensen, Ulrik Gammelmark Poss, Henrik Jørgensen, Christian Kjærgaard, Anna-Lise Bjerager,
Amalie Foss, Caspar Strand, Sanni Nimb, Lotte Klein, Per Lindegaard Hjorth (27)
Fra instituttet: Ida Elisabeth Mørch, Thomas Hestbæk Andersen, Anne Sofie Bøllingtoft, Peter Juel Henrichsen,
Kirsten Lindø Dolberg-Møller, Marianne Rathje, Thomas Widmann, Margrethe Heidemann Andersen, Jørgen
Schack, Eva Skafte Jensen, Anna Sofie Hartling (11)
Program:
13.00-13.05
13.05-13.50
13.50-14.10

1. Velkomst og dagens program
2. Årsberetning 2019, herunder regnskab for 2019.
5. Mod et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse (for 2021-2024): orientering om (trin
i) processen.

Punkt 1:
Anne Holmen bød velkommen og gav ordet til Thomas Hestbæk Andersen.
Punkt 2:
Thomas Hestbæk Andersen gennemgik hovedpunkter i årsberetningen, herunder regnskabet for 2019 og
budgettet for 2020.
Der blev spurgt til om spørgetelefonen er truet på sin eksistens, og det blev afvist: Spørgetelefonen er
central i Dansk Sprognævns rådgivning.
Der blev spurgt til nævnets hjemmeside, og en ny er under udvikling, men også dette arbejde
forsinkes af coronakrisen.
Generelt var der tilfredshed med årsberetningen, og denne vil nu blive færdiggjort og rundsendt.
Punkt 5:
I løbet af 2020 skal et nyt repræsentantskab for Dansk Sprognævn på plads. Forretningsordenen (især §2)
angiver hvordan denne proces forløber. Der står:
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”Tilrettelæggelsen af udpegningen af repræsentantskabet foregår på følgende måde: I god tid
forud for det sidste repræsentantskabsmøde (ca. 1 år før) fastlægger ministeriet sammen med
instituttet en tidsplan for udpegning af det nye repræsentantskab. Ministeriet sørger for at
institutionerne indstiller to medlemmer, en af hvert køn. Ministeriet sender et udkast til
sammensætning af repræsentantskabet til instituttet til kommentering.”
Følgende tidsplan er aftalt med departementet:
- Senest 1.3: Kulturministeriet indkalder indstillinger fra institutioner
- Senest 1.5: Institutionerne melder tilbage
- Senest 15.5: Indstillingerne samles
- Senest 20.5: Indstillingerne sendes til Sprognævnet til kommentering
- Senest 1.7: Sprognævnet returnerer indstillingerne til Kulturministeriet
- Senest 1.10: Kulturministeriet vælger på baggrund af indstillingerne og kommentarerne
sammensætningen af det nye repræsentantskab (her skal der jo også være tid til at det kommer forbi
ministerens bord)
- 27.11: Repræsentantskabsmøde for det afgående repræsentantskab.
Kulturministeriets tovholder er Helene Mogensen, og spørgsmål om denne proces skal rettes til hende:
hmo@kum.dk.
Hvad angår udpegningen af personlige medlemmer og den nye bestyrelse, så er det også beskrevet i §2 i
forretningsordenen. På baggrund af beskrivelsen er følgende proces planlagt:
- 25.1.2021: Den afgående bestyrelse indkalder forslag til personlige medlemmer (direktøren varetager
den praktiske opgave) via e-mail til det nye repræsentantskab. Svarfrist 5.2.2021.
8.2.2021: Hvis nødvendigt: afstemning om valg af personlige medlemmer som iværksættes via e-mail.
Svarfrist 15.2.2021.
- 16.2.2021: De valgte kandidater indstilles til beskikkelse i Kulturministeriet. Frist for beskikkelse:
26.2.2021.
- 1.3.2021: Via e-mail indbydes alle medlemmer af repræsentantskabet til at stille op til bestyrelsesvalg
og den afgående bestyrelses forslag til ny bestyrelsessammensætning sendes med ud. Svarfrist (for
kandidater til bestyrelsen): 11.3.2021. NB: Der kan også opstilles kandidater på
repræsentantskabsmødet.
- 12.3.2021: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde (med valg af bestyrelse).
- 26.3.2021: Repræsentantskabsmøde med valg af bestyrelse.
- 26.3.2021: Forslag til medlemmer af bestyrelsen sendes til beskikkelse i ministeriet. Kulturministeren
anmodes om at beskikke sin repræsentant til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten er allerede
udpeget.
- Uge 13: Påskeferie.
- 15.04.2021: Frist for beskikkelse af bestyrelsen.
- 23.4.2021: Første møde i den nye bestyrelse (aftales nærmere).
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Forretningsordenen er i overensstemmelse med lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989
De personlige medlemmer af det nuværende repræsentantskab er Anne Holmen, Dorthe Duncker og Henrik
Jørgensen. Kulturministerens repræsentant i bestyrelsen er Tonny Skovgård Jensen.
Anne Holmen understregede at den nuværende bestyrelse ønsker så godt fremtidigt repræsentantskab som
muligt, og derfor opfordredes alle til at gå tilbage til baglandet og finde en god afløser.
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