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Referat af 2. bestyrelsesmøde 8.6.2021 kl. 13.00-15.00  
Sted: Zoom 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Status på Dansk Sprognævns virke 

4. Regnskabsopfølgning (2. kvartal) 

5. Nedsættelse af fagråd 

6. Kommaregler for dansk 

7. Meddelelser 

8. Eventuelt 

  

Deltagere: Henrik Jørgensen (formand), Lisa Villadsen (næstformand), Bettina Buch, Holger Juul, Sussi 

Olsen, Tonny Skovgård Jensen (Kulturministerens repræsentant i bestyrelsen), Jørgen Schack, Thomas 

Hestbæk Andersen, Ida Elisabeth Mørch (referent), Poul Erik Risager (økonomi); forlod mødet efter 

pkt. 4. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag 1: Referat af 1. bestyrelsesmøde 2021. 

Beslutning: godkendt. 

3. Status på Dansk Sprognævns virke 

 

Sagsfremstilling: 

Fagligt:  

- Nyt fra Sprognævnet er netop udsendt sammen med en nyhedsmail til repræsentantskabets med-

lemmer (18. maj). 

- Årsberetningen er færdiggjort. 
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- Sprognævnet afholder sit interne sommerseminar i uge 25 med en række faglige oplæg og dis-

kussioner, herunder en workshop om klarsprog (med henblik på rammeaftalens mål om at ud-

forme en dansk version af ISO-standarden for klarsprog). 

- Sprognævnet holder dagsmøde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i uge 25 med for at 

afsøge synergier på fire områder: sproglig rådgivning (især sproget.dk), korpusarbejde, nyordsar-

bejde og sprogteknologi. Mødet ligger i forlængelse af det notat som var en udløber af Kultur-

ministeriets afklaring i 2020 af DSL’s og DSN’s virkefelter. 

 

Medarbejdere: Vi har i samarbejde med AU ansøgt DFF om finansiering af et ph.d.-forløb (om klar-

sprog). En afgørelse forventes ultimo juni. I øvrigt har vi ikke lønsum til yderligere (egenfinansierede) 

ansættelser. 

 

Administrativt:  

- Aflevering til Rigsarkivet er blevet meget forsinket af pandemien. Vi håber på en afleveringsfor-

retning i løbet af 2021. 

- Vi er i færd med at undersøge et alternativ til it-systemet iLex da det efterhånden er et uddateret 

system med mangelfulde og ubrugelige opdateringer, og som leveres af en it-leverandør som 

synes sårbar. iLex rummer og organiserer nævnets ordbøger, ordsamlingen og svarsamlingen og 

er altså fundamentalt for Dansk Sprognævn. 

- Sprognævnets Afdeling for Dansk Tegnsprog (ADT), som sekretariatsbetjener Dansk Tegn-

sprogsråd og oplyser om dansk tegnsprog, skal som konsekvens af udflytningsbeslutningen om 

Dansk Sprognævn flytte fra Københavns Professionshøjskole til Bogense senest med udgangen 

af marts 2022. Dansk Tegnsprogsråd har valgt at udtrykke bekymring og ærgrelse overfor Kul-

turministeriet. I Sprognævnets Afdeling for Dansk Tegnsprog kan vi ikke gøre andet end følge 

beslutningen. Vi arbejder allerede nu på at gøre flytningen så gnidningsfri som muligt, ligesom 

vi planlægger at skabe de bedst mulige betingelser for ADT i Bogense (bl.a. med indretning af 

optagerum). 

- Gennem de sidste to år har Dansk Sprognævn scoret højest (ofte 100 %) blandt alle Kulturmi-

nisteriets institutioner hvad angår compliance på indkøb, og vi indkøber efter statsaftaler eller 

ved at følge Kulturministeriets regler for indkøb (herunder udbud).   

 

Bilag 2: Dansk Sprognævns årsberetning 2020. 

 

Der blev orienteret mundtligt på mødet. Under orienteringen blev der spurgt til forskningsudvalgets 

funktion. Forskningsudvalget under Dansk Sprognævn er nedsat i henhold til dette lovgrundlag: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1996/224). Forskningsudvalget er rådgivende. Dansk Sprog-

nævn ledes af bestyrelsen (og under ansvar for bestyrelsen i det daglige af direktøren) i henhold til dette 

lovgrundlag: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/217.  

 

Beslutning: Redegørelsen blev – på baggrund af enkelte opklarende spørgsmål – taget til efterretning.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1996/224
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/217
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4. Regnskabsopfølgning (2. kvartal) 

 

Sagsfremstilling:  

Kvartalsregnskabet er ikke færdiggjort, så regnskabet rummer et estimat over udgifterne for sidste halvdel 

af andet kvartal. 

 

Bilag 3: Regnskab for 2. kvartal 2021 (estimat) 

 

Der blev orienteret mundtligt på mødet. 

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning. 

5. Nedsættelse af fagråd 

 

Sagsfremstilling: På årets første bestyrelsesmøde blev det vedtaget at bestyrelsens indstilling er at Fagråd 

for retskrivning fortsætter uden ændring i kommissorium eller besætning og at Sussi Olsen, Dorthe 

Duncker og Henrik Jørgensen udarbejder et forslag til et revideret kommissorium for Fagrådet for fag-

sprog og sprogteknologi samt et forslag til ny besætning af dette. 

 

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for et Fagråd for fagsprog og sprogteknologi samt forslag til 

medlemmer af dette. 

 
Bilag 4: Udkast til Kommissorium for Fagråd for fagsprog og sprogteknologi. 

Beslutning:  

Bestyrelsen drøftede det foreslåede kommissorium for Fagråd for fagsprog og sprogteknologi, herunder 

besætningen af fagrådet, og bestyrelsen erklærede sig tilfreds med det og med fagrådets rolle som rådgi-

vende. 

  

Fagrådene skal nedsættes af repræsentantskabet på bestyrelsens initiativ. Bestyrelsen bemyndigede THA 

til at gå videre med sagen: THA spørger de foreslåede medlemmer om de vil deltage, hvorefter kommis-

sorier og forslag til besætning sendes i skriftlig høring i repræsentantskabet. Hvis repræsentantskabet 

ønsker større ændringer, drøftes det på næste bestyrelsesmøde. Hvis repræsentantskabet (med eventuelle 

mindre ændringer) godkender nedsættelsen af fagrådene, indkalder fagrådenes sekretærer til det første 

møde.  

6. Kommaregler for dansk 

 

Sagsfremstilling: Se notat fra Henrik. 
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Bilag 5: Notat om komma i dansk. 

Bestyrelsen drøftede notatet og de danske kommaregler. Det blev især drøftet om der er behov for en 

ændring af reglerne, eller om der alene er behov for en ændring af Sprognævnets anbefaling om at und-

lade at sætte startkomma. Det blev også drøftet om Sprognævnet skal bruge så mange resurser på en 

(ny) kommadiskussion at det kommer til at gå ud over andre af nævnets virkefelter, ligesom det i denne 

sammenhæng bør tages med i overvejelserne at en revision af kommareglerne ikke er rammesat i Sprog-

nævnets strategi og rammeaftale for 2021-2024. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at inddrage repræsentantskabet i diskussionen. Først og fremmest 

skal repræsentantskabet høres om der kan identificeres klare behov for en ændring af kommaregler eller 

–anbefalinger; repræsentantskabet skal altså inddrages i en afsøgning af hvad formålet er med en even-

tuel ændring. 

Om end der var variation i tilgangen til kommareglerne og –anbefalingerne, var der generelt ikke 

opbakning til at ændre reglerne (fundamentalt), men primært fokus på en justering af Sprognævnets an-

befaling. Det var derfor bestyrelsens idé at repræsentantskabet konkret spørges om hvorvidt anbefalingen 

bør ændres. Ud fra den bløde formålserklæring at ’bestyrelsen overvejer at ændre anbefalingerne for komma 

i dansk’, altså ud fra den rammesætning at repræsentantskabet ikke spørges fordi der nødvendigvis skal 

ske ændringer (herunder hvad disse ændringer måtte skulle være), men om hvad konsekvensen er ved at 

Sprognævnet tager komma op påny. Henrik Jørgensen og Jørgen Schack forbereder og gennemfører et 

dagsordenspunkt om komma i dansk på det kommende repræsentantskabsmøde.  

7. Meddelelser 

Bilag 6 med oversigt over aktiviteter for 2021 blev taget til efterretning. Det blev bemærket at der er færre 

udadvendte aktiviteter i første halvår af 2021 end i tilsvarende periode sidste år, ikke mindst hvad angår 

mediebidrag. Dette skyldes bl.a. at 2020 var exceptionel med mange flere mediebidrag end normalt; især 

Sprognævnets arbejde med at følge sprogets udvikling hvad angår (i) coronaord, (ii) unges sprogbrug i 

Ex on the Beach og (iii) start- og sluthilsner i mails dannede grundlag for megen medieomtale sidste år. 

8. Eventuelt 

Det har været Jørgen Schacks 60 års fødselsdag. Bestyrelsen ønsker tillykke med konfetti. Sprognævnet 

holder fødselsdagsreception for Jørgen den 13.8. i Bogense. Invitationen kommer ud i denne uge. 
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