
Referat / bestyrelsesmøde 15.1. 2022 

 

Deltagere: Anders Klarskov Jensen, Christel Tvedegaard Lund, Erik Kristensen, George Hinge, Susanne 

Behrens og Thomas Hemming Larsen. Mødet blev afholdt på Meet. 

 

1. Den politiske situation 

Vi diskuterede den mulige revision af grundforløbet. Erik og Christel havde sendt et brev til partiernes 

ordførere i november og fået positive tilbagemeldinger. Vi må afvente, hvad der bliver spillet ud med fra 

ministeren i foråret.  

 

3. Økonomi 

Erik havde fremlagt regnskabet for 2020 ved generalforsamlingen i Susannes sted. Der var ingen kommentarer 

her. 

Susanne gav en foreløbig status over 2021. På foreningens konti er der samlet ca. 164.000 kr. Vi har sat 4.000 

kr. til i 2021. Bladudgifterne er vokset, men Hans får solgt flere annoncer. Der har været færre indtægter fra 

kurser pga. corona.  

Vores nye administrator er betydelig billigere (samlet ca. 75.000 kr. mod ca. 125.000 kr. tidligere). Der er dog 

stadig lidt indkøringsvanskeligheder. Susanne kæmper med at få en konto i Danske Bank overført. 

Medlemstallet daler lige så langsomt. Vi skal gøre en særlig indsats for at rekruttere nye medlemmer. En 

mulighed er at gøre det tydeligere ifm. kurser, at der er særlige medlemsfordele. Erik påtænker i øvrigt at 

besøge KU og reklamere for foreningen blandt de studerende. 

 

4. Nyt fra fagkonsulenten 

Han måtte desværre melde afbud fra dagens møde pga. sygdom. 

 

6. Logos 

Erik har modtaget et referat fra deres seneste møde. Der er kommet nye medlemmer i redaktionen. 

Temaet for de næste to numre (februar og maj) vil være “antikken genfortalt”. 

 

7. Kildehæfter 

Der er ikke kommet nye numre i de senere år, men der skal være noget på vej. 

Der er problemer med kommunikation. Måske skal Roars mailadresse opdateres. Thomas tager kontakt. 

 

8. Konstituering 

Jf. oversigten. 

Erik varslede, at det er hans sidste omgang som formand. 

 

9. Status på planlagte kurser 

Der vil blive holdt et kursus på Haraldskær til november. Anders Jensen har allerede booket en weekend. 

Bestyrelsen blev dog enig om, at det vil være hensigtsmæssigt at forsøge med torsdag/fredag i stedet. Erik 

tager kontakt til Anders og hører, om det er muligt. 

Internatkursus om Demokrati i Oldtidskundskab på Dalum Efterskole. Det blev aflyst i 2021, men vil blive 

gentaget i slutningen af april 2022. Erik tager kontakt til oplægsholderne og hører, om de stadig kan deltage. 

Endagskursus om Græsk A i Odense. Det blev aflyst i 2021. Vi forsøger at gennemføre det til efteråret. 

 

10. Projekt i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab 

Fonden for Entreprenørskab har selv kontaktet foreningen og indledt et samarbejde om innovative 

arbejdsformer i oldtidskundskab. Der vil blive beskrevet konkrete undervisningsforløb, der offentliggøres på 

deres hjemmeside og på EMU. Der kommer også noget i Logos til maj. 

 

11. Årets konkurrencer 

Datoerne er annonceret. 



Vi har endnu ikke en lokalitet for præmieoverrækkelserne. Museerne er økonomisk trængte efter flere 

nedlukninger, så det kan være svært at forhandle om en gunstig pris. Christel vil undersøge, hvad der er muligt 

inden for ca. 5.000 kr. Det blev diskuteret, om denne udgift kunne erholdes af fonden, der også betaler for 

præmien. 

 

Talentrejsen blev ikke gennemført sidst pga. corona. Bestyrelsen diskuterede formatet. Den model, der blev 

brugt forrige gang, har af nogle rektorer været opfattet som en dyr studietur. Kan vi i fremtiden binde den op 

på aktiviteter på instituttet (ligesom tidligere under Marianne Pade)? Det er dog nok for sent at ændre noget i 

år. Så spørgsmålet er snarere, om Rasmus og Lene ønsker at gentage det format, de brugte sidst. 

 

12. Eventuelt 

Vi tog afsked med Thomas og sagde velkommen til Anders. 

Næste fysiske møde er den 27.8. i København. 


