
REFERAT	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  20.	  og	  21.	  januar	  2017	  

Til	  stede	  d.	  20.:	  	  Rasmus	  Gottschalck,	  Mette	  Lindemann	  Pedersen,	  Sophie	  Ege	  
Lauridsen,	  Christel	  Tvedegaard	  Lund,	  Lasse	  Pedersen,	  Erik	  Kristensen,	  Katri	  Bügel	  
Jørgensen	  &	  Anne	  Bisgaard	  Vase	  

Til	  stede	  d.	  21.:	  Rasmus	  Gottschalck,	  Mette	  Lindemann	  Pedersen,	  Christel	  
Tvedegaard	  Lund	  &	  Erik	  Kristensen	  	  -‐	  ved	  mødet	  med	  Logos	  desuden:	  Hans	  
Gregersen,	  Allan	  Uhre	  Hansen	  &	  Anja	  Czepluch.	  

1.	  Valg	  af	  referent:	  
Erik	  Kristensen	  blev	  valgt.	  

2.	  Den	  politiske	  situation:	  
Formanden	  orienterer:	  I	  skrivende	  stund	  venter	  vi	  på	  læreplanerne.	  Vi	  skal	  holde	  øje	  
med	  antallet	  af	  latin	  C-‐hold	  og	  hvordan	  det	  går	  med	  oldtidskundskab	  på	  de	  private	  
gymnasier.	  Derudover	  skal	  vi	  på	  længere	  sigt	  være	  opmærksomme	  på,	  hvordan	  og	  
hvor	  ofte	  oldtidskundskab	  bliver	  anvendt	  som	  SRP-‐fag.	  

3.	  Økonomi:	  	  

Kassereren	  præsenterede	  ”råbalancen”	  for	  regnskabsåret	  2016	  (dvs.	  Ikke	  alle	  
detaljer	  er	  med):	  Vi	  har	  et	  overskud	  på	  kr.	  31.499,-‐,	  hvilket	  er	  et	  lille	  fald	  i	  forhold	  til	  
sidste	  år,	  men	  naturligvis	  markant	  bedre	  end	  tidligere	  års	  underskud.	  
Klassikerfondens	  regnskab	  har	  vi	  ikke	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  	  

4.	  Nyt	  fra	  fagkonsulenten:	  

Arbejdet	  med	  læreplanerne	  pågår	  og	  FIP-‐kurserne	  i	  december	  var	  meget	  givtige	  i	  
forhold	  til	  det	  fortsatte	  arbejde	  med	  planerne.	  	  De	  næste	  FIP-‐kurser	  ligger	  efter	  
planen	  i	  marts	  og	  april	  måned.	  

Susanne	  Behrens,	  lokalformand	  på	  Fyn,	  har	  planlagt	  forelæsningsrækken	  om	  
romersk	  litteratur	  (F2017	  og	  E2017)	  efter	  samme	  princip	  som	  i	  København	  og	  Århus.	  

6.	  Fordeling	  af	  poster	  og	  ansvarsområder:	  

Der	  var	  genvalg	  på	  de	  centrale	  bestyrelsesposter,	  således	  at	  Rasmus	  Gottschalck	  
fortsætter	  som	  formand	  og	  Sophie	  Ege	  som	  kasserer.	  Mette	  Lindemann	  Pedersen	  



blev	  valgt	  som	  næstformand	  i	  stedet	  for	  Katri	  Bügel	  Jørgensen,	  der	  udtræder	  af	  
bestyrelsen.	  
Den	  fulde	  konstituering	  kan	  ses	  her	  på	  Klassikerforeningens	  hjemmeside	  under	  
”Bestyrelsen	  2017”.	  	  

7.	  Udviklingsprojekter:	  
Klassikerforeningen	  har	  fået	  penge	  fra	  UVM	  til	  to	  nye	  projekter:	  	  

1)	  ”Udvikling	  af	  elevernes	  sproglige	  og	  globale	  kompetencer”	  -‐	  Udvikling	  af	  
materiale	  til	  samspil	  mellem	  latin	  C	  og	  øvrige	  sprogfag.	  	  

2)	  ”Brug	  af	  film	  og	  digitale	  medier	  i	  de	  klassiske	  fag”.	  
Projekterne	  i	  2016	  er	  netop	  afsluttede	  og	  materialet	  er	  ved	  at	  blive	  lagt	  på	  EMU.	  	  

8.	  Kurser:	  
Lokalkurser:	  	  
København:	  3.	  maj	  2018	  
Øvrige:	  april	  2018	  (vi	  har	  ikke	  de	  nøjagtige	  datoer	  på	  nuværende	  tidspunkt)	  
Bestyrelsen	  går	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  kurser	  i	  oldtidskundskab	  (bl.a.	  om	  de	  nye	  
kompetencer)	  og	  i	  latin	  C.	  

9.	  Konkurrencer:	  	  
Vinderne	  af	  årets	  konkurrencer	  fejres	  på	  Glyptoteket	  d.	  22.	  april	  2017.	  
	  

10.	  Kildehæfter:	  
Jonas	  Iuul	  meddeler,	  at	  der	  er	  flere	  udgivelser	  på	  vej	  i	  år:	  
Lasse	  Pedersens	  oversættelse	  af	  Senecas	  Medea	  bør	  være	  klar	  til	  maj	  
Inger	  Nords	  oversættelse	  af	  udvalgte	  breve	  af	  Plinius’	  også	  i	  maj.	  
Lisa	  Hau	  skriver	  om	  græske	  historikere	  med	  forventet	  udgivelse	  til	  oktober.	  
Et	  nyt	  hæfte	  –	  ”Fagdidaktik	  2”	  –	  er	  under	  planlægning.	  
Derudover	  vil	  der	  også	  blive	  udgivet	  en	  trykt	  udgave	  på	  Gyldendal	  af	  den	  
opdaterede	  Jensen	  &	  Goldschmidt.	  

11.	  Dato	  for	  næste	  møde	  bestyrelsesmøde:	  
I	  København	  d.	  18.-‐19.	  August.	  Derudover	  afholder	  vi	  et	  antal	  Skype-‐møder.	  

	  



12.	  Logos:	  
Redaktør	  Hans	  Gregersen	  orienterer:	  
Der	  er	  mange	  bidragydere	  og	  ifølge	  spareplanen	  skal	  vi	  holde	  os	  på	  max	  80	  sider	  og	  
det	  er	  noget	  vi	  er	  i	  færd	  med	  at	  vænne	  os	  til.	  Vi	  er	  kort	  sagt	  ved	  at	  lære	  at	  redigere	  
og	  vi	  regner	  bestemt	  med	  at	  følge	  spareplanen.	  	  

Ved	  at	  blive	  en	  erhvervsforening	  kan	  vi	  spare	  moms	  på	  trykkeudgifter.	  Bestyrelsen	  
undersøger	  det	  nærmere	  sammen	  med	  Hans	  Gregersen.	  

Line	  Overmark	  Juul	  forlader	  snart	  redaktionen	  og	  Daisy	  Nørtoft	  Jensen	  har	  forladt	  
redaktionen.	  Dertil	  kommer	  at	  Pernille	  Borch	  har	  orlov	  fra	  redaktionen,	  så	  der	  er	  
brug	  for	  nye	  medlemmer	  evt.	  fra	  Sjælland/Kbh.	  Redaktionen	  vil	  gerne	  op	  på	  ca.	  7-‐8	  
medlemmer.	  

Bestyrelsen	  udtrykte	  stor	  tilfredshed	  med	  redaktionens	  arbejde	  med	  det	  flotte	  blad	  
og	  med	  overholdelsen	  af	  spareplanen.	  

13.	  Eventuelt:	  
Gorm	  Tortzen	  har	  foreslået	  en	  oversigt	  over,	  hvem	  der	  for	  nuværende	  arbejder	  på	  
oversættelser	  af	  latinske	  græske	  tekster	  –	  så	  folk	  ikke	  sidder	  og	  arbejder	  på	  det	  
samme.	  Det	  lille	  projekt	  annonceres	  i	  Logos	  og	  på	  foreningens	  Facebookside.	  	  

	  

	  

	  


