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Referat af 3. bestyrelsesmøde 10.9.2020 kl.10.00-12.00  
Sted: Skype 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Status på Dansk Sprognævns virke 
4. Regnskabsopfølgning 
5. Vedtagelse af ny forretningsorden for bestyrelsen 
6. Forberedelse af næste repræsentantskabsmøde 
7. Udkast til strategi for Dansk Sprognævn 2021-2024 
8. Meddelelser 
9. Evt. 
  

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Lars Heltoft, Per Lindegaard Hjort (næstformand), Anne 
Holmen (formand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Thomas Hestbæk Ander-
sen, Ida Elisabeth Mørch (referent), Poul Erik Risager (økonomi). 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: godkendt med tilføjelse af et evt.-punkt (som punkt 9). 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat af 2. bestyrelsesmøde 2020. 

Beslutning: godkendt.  

3. Status på Dansk Sprognævns virke 
Sagsfremstilling: 
Dansk Sprognævns faglige IT-systemer (iLex og Korp) kræver kontinuerligt vedligeholdelse, og begge 
systemer er ved at være uddaterede. For at sikre en rimelig drift er vores IT-medarbejder Sebastian Metz-
ger nu på fuld tid. Alternativer til de to systemer overvejes. 
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En ny hjemmeside for Dansk Sprognævn er under udvikling, og den forventes lanceret ultimo december. 
Udgifterne forventes at beløbe sig til ca. 450.000 kr. Sproget.dk skal også nyudvikles (i samarbejde med 
DSL), og til det afsættes i det kommende år 250.000 kr. 
Eva Skafte Jensen og Jørgen Schack har modtaget støtte til deres projekt om syntaks i 1800-tallet (ca. 
700.000,- fra Kulturministeriets forskningspulje), og vi ligger i forhandlinger med Digitaliseringsstyrel-
sen om støtte til udviklingen af Det Centrale Ordregister. Dette projekt har udviklet sig til at blive et 
samarbejdsprojekt mellem DSN, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi, 
og en ny projektbeskrivelse med et nyt budget er under udarbejdelse. Vi forventer stadig at Digitalise-
ringsstyrelsen vil støtte projektet med midler fra den nationale satsning på sprogteknologi. 
Fremtiden for Netværket for Sprognævn i Norden (NSN) er usikker, for finansieringen er kun på plads 
til og med 2021. Nordisk Ministerråd barsler med en ny sprogdeklaration som grundlag for den budget-
periode der indledes med 2022. I netværket har vi udformet en ny strategi der flugter med de (forelø-
bige) meldinger om indsatsområder i den kommende sprogdeklaration, og den strategi vil vi bruge som 
argument for at videreføre bevillingen til NSN. 
Forårets nedlukning pga. corona vil kunne ses på mængden af udadvendte aktiviteter (foredrag og kon-
ferencedeltagelse). Til gengæld er kræfterne blevet brugt på at færdiggøre skriftlige publikationer og 
(om)organisere arbejdet med flere af nævnets kerneopgaver (fx arbejdet med nye ord). Svartjenesten har 
fungeret under hele nedlukningen (bortset fra de første to uger).  
Aktuelt følger nævnet opfordringen fra myndighederne om at arbejde så meget hjemme som det er mu-
ligt. 
  
Der orienteres mundtligt på mødet. 
 
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og understregede at det nordiske perspektiv er 
væsentligt, og at den gerne bidrager til at sikre en ny bevilling hvis det skulle blive nødvendigt. THA 
holder bestyrelsen løbende orienteret, og om nødvendigt indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 

4. Regnskabsopfølgning  
Sagsfremstilling: 
Sprognævnets økonomi er sund, men udvikler sig anderledes end budgetteret, og dette skyldes primært 
situationen med Covid-19. Især er der et lavere forbrug ift. rejser/befordring, repræsentation, konferen-
cetilskud og konsulentydelser. Derudover er der nogle afvigelser pga. periodeforskydning, og disse for-
ventes udlignet henover året. En del af besparelserne er anvendt til forbedring af indeklimaet i bygningen 
i Bogense, og den sunde økonomi betyder at der er resurser til at udvikle nævnets it, herunder udvikle en 
ny hjemmeside for sproget.dk. 
 
Der orienteres mundtligt på mødet. 
 
Bilag 2: Regnskab for 2. kvartal 2020. 
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Beslutning: Bestyrelsen tog med positive tilkendegivelser regnskabsopfølgningen til efterretning. 
 

5. Vedtagelse af ny forretningsorden for bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling: I forlængelse af behandlingen på det foregående møde blev et revideret udkast til besty-
relsens forretningsorden fremlagt med henblik på vedtagelse. 
 
Bilag 3: Bestyrelsens forretningsorden (revideret). 
 
Beslutning: Forretningsordenen er vedtaget. AH skriver under på bestyrelsens vegne. 

6. Forberedelse af næste repræsentantskabsmøde 
 
Sagsfremstilling: Årets andet repræsentantskabsmøde finder sted i Bogense d. 27. november kl. 13-16 
(med frokost fra 12-13). Der er to obligatoriske punkter til dagsordenen (jf. forretningsordenen): (i) Bud-
get 2021 og (ii) Strategi 2021 – 2024 (det er obligatorisk at fremlægge strategien for det kommende år). 
Dertil er det indstillingen fra instituttet at følgende to punkter også får plads på dagsordenen: (iii) Status 
på Sprognævnets sprogteknologiske indsats: Det Centrale Ordregister (COR) (punktet var programsat på 
det første møde) og (iv) Tak for indsatsen + præsentation af det nye repræsentantskab. 

Beslutning: Bestyrelsen accepterede repræsentantskabsmødets dagsordenspunkter, men understregede 
at punktet om COR skal tilrettelæges så det involverer repræsentantskabet. Derudover ønskede besty-
relsen et punkt om ’hvilke sproglige opmærksomhedspunkter det afgående repræsentantskab vil anbe-
fale at det nye repræsentantskab at tage op’. 
 

7. Udkast til strategi for Dansk Sprognævn 2021-2024 
 

Sagsfremstilling: Orientering. Det udkast til en ny strategi for Dansk Sprognævn som er medsendt, er 
det første udkast. Strategiudkastet ligger i forlængelse af en omverdensanalyse, og det er den aktuelle 
kulmination på arbejdet frem mod en ny rammeaftale. Det har været behandlet på to møder med besty-
relsens repræsentanter (Anne og Per) og to interne seminarer i nævnet (i juni og i august). Strategiudka-
stet er drøftet med departementet på et møde d. 3.9 hvor Sprognævnet var repræsenteret af AH, THA 
og IEM. 
 
Bilag 4: Udkast til strategi for Dansk Sprognævn. 
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Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med strategien som den ligger, og det arbejde der er udført. Aktuelt er 
nævnet i færd med en teknisk gennemskrivning hvor substansen i al væsentlighed bibeholdes, men hvor 
præsentationen kommer til at fokusere mere på de nye bidrag fremover. Denne omskrivning er et krav 
fra departementet. 
Bestyrelsen ønskede at styrke formuleringerne om Sprognævnets relevans i grundskolen ud fra tanken at 
det der er let omsætteligt i grundskolen, får en stor effekt. 
Bestyrelsen får den omskrevne strategi til gennemsyn, og den skal forhandles på plads på et møde i de-
partementet d. 7.10. 
 

8. Meddelelser 
Se bilag 5 med oversigt over aktiviteter for 2020. 
 
Bestyrelsen bemærkede med tilfredshed at der trods coronanedlukning har været et højt aktivitetsniveau 
i Sprognævnet.  
THA uddybede at der er ca. 50 % flere aktiviteter i forhold til samme tid sidste år. Mange flere mediebi-
drag, og ikke mange foredrag. 
 

9. Evt.  
Intet. 
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