Repræsentantskabsmøde
Referat af 2. repræsentantskabsmøde 2020, 27.11 i.
Til stede:
Mads Poulsen, Louise Ardenfelt Ravnild, Amalie Foss, Ulrik Gammelmark Poss, Dorthe Carlsen, Bodil
Christensen, Peter Adolphsen, Torben Mundbjerg, Hanne Erdman Thomsen, Sanni Nimb, Sanne Petersen, Inger Bach, Erling Nielsen, Lars Busch Nielsen, Marion Pedersen, Anna-Lise Bjerager, Morten Holland Heide, Per Lindegaard Hjorth, Tonny Skovgård Jensen, Bettina Perregaard, Ulla Weinreich, Dorthe
Duncker, Christina Furholm Kjærgaard, Lars Bennike, Lotte Klein, Inger Schoonderbeek Hansen, Morten
Grønbæk, Jette Ammentorp, Claus Petersen, Henrik Jørgensen, Anne Holmen (31)
Fra instituttet: Ida Elisabeth Mørch, Thomas Hestbæk Andersen, Anne Sofie Bøllingtoft, Peter Juel Henrichsen, Kirsten Lindø Dolberg-Møller, Marianne Rathje, Margrethe Heidemann Andersen, Jørgen
Schack, Sebastian Metzger, Anna Sofie Hartling, Thomas Widmann, Poul Erik Risager (12)
Program:
13.00-13.05
13.05-13.10
13.10-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.15
14.10-14.30
14.30-15.10
15.10-15.15

1. Velkomst og dagens program
2. Godkendelse af referat fra årets første repræsentantskabsmøde
3. Strategi 2021-2024
4. Budget 2021
5. Oversigt over det nye repræsentantskab
Kort pause
6. Hvilke sproglige opmærksomhedspunkter vil det afgående repræsentantskab
anbefale det nye repræsentantskab at tage op?
7. Peter Juel Henrichsen: Dansk Sprognævns sprogteknologiske indsats: ’Det Centrale Ordregister’
8. Tak for indsatsen

Punkt 1:
Anne Holmen bød velkommen.
Punkt 2:
Referatet blev godkendt.
Punkt 3:
Thomas Hestbæk Andersen gennemgik hovedpunkter i strategien: mission, vision, strategisk retning og
resultatmål.
Der blev spurgt til om Sprognævnet ville forsøge at normere dansk udtale, og det er der ikke tale om.
Men Sprognævnet vil gerne bidrage til at opbygge udtaledatabaser og principper (ikke regler) for hvordan sprogteknologiske applikationer vil kunne udtale. Yderligere blev der spurgt til ’hvordan nævnet vil
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"styrke det empiriske grundlag" med "tekster fra sociale medier og dagligdags sprogbrug", især til principper for indsamling og håndtering af GDPR’. Thomas Hestbæk Andersen svarede at det netop er en af
de primære udfordringer, og nævnet har ikke nogen løsning i dag, men vil netop arbejde med det. Det
blev også bemærket at der findes visse muligheder for at Det Kgl. Bibliotek kan udlevere data fra Netarkivet til forskningsbrug, inkl. fra sociale medier. Endelig blev der spurgt til hvad det er for itsammenhænge nævnet vil bidrage til. Det er principielt alle sammenhænge (med Det Centrale Ordregister (COR) som Peter Juel Henrichsen beretter om senere på mødet). Det blev også bemærket at Digitaliseringsstyrelsen, som fordeler midlerne til den sprogteknologiske satsning i Danmark, aktuelt synes at
have fokus på talegenkendelse.
Punkt 4:
Budgettet blev gennemgået. Sprognævnets økonomi balancerer (også) i 2021.
Der blev spurgt til hvem der laver den nye hjemmeside. Den udvikles i samarbejde med Morning Train
Technologies.
Punkt 5:
Det kommende repræsentantskab blev i oversigt præsenteret. Der er 16 som fortsætter fra det nuværende, og dertil kommer potentielt de personlige medlemmer som kan genvælges. Hvis man har forslag
til personlige medlemmer eller spørgsmål til det kommende bestyrelsesvalg, skal man kontakte Anne
Holmen.
Hvad angår udpegningen af personlige medlemmer og valget af den nye bestyrelse, 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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Punkt 6:
Repræsentantskabets medlemmer bød ind med opmærksomhedspunkter i den ’padlet’ som Anne Holmen introducerede. Efterfølgende opsummerede Anne Holmen især tre tendenser i padletten:
(1) Sprognævnet bør gentænke sin anbefaling af at undlade startkomma, (2) Sprognævnet bør etablere
en nyhedsmail eller lignende så repræsentantskabet holdes bedre informeret om aktiviteter og nyheder, og (3) Der er stor interesse for dansks status ift. andre sprog i Danmark.
Sprognævnet vil arbejde videre med alle tre tendenser og i øvrigt også notere de øvrige forslag og idéer
som fremgår af padletten.
Punkt 7:
Peter Juel Henrichsen gennemgik Sprognævnets indsats for at opbygge og drive et Centralt Ordregister
(COR). Oplægget sluttede med en række spørgsmål, som der dog ikke var tid til at besvare, så det rundsendes til skriftlig besvarelse.
Oplægget blev mødt med rosende og positive kommentarer.
Punkt 8:
Anne Holmen og derefter Thomas Hestbæk Andersen takkede repræsentantskabet for dets gode og
konstruktive indsats, og derfra strømmede det ind med taksigelser på chatten.
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Godkendt af Anne Holmen d. 30.11.2020.
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